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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for 
Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products) 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและ
การให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff 
Products) 

2. มอบหมายให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันท่ี 4- 10 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ
ในข้อตกลงฯ มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และ
รายงานให้ ครม. ทราบต่อไป 

3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้ รวม.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่น
เป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. โดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้าน
สุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยให้ความเห็นต่อ
ร่างข้อตกลงฯ ผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานของคณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทําร่างข้อตกลงฯ 
ดังกล่าวนี้โดยจัดสัมมนาจํานวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2557 วันที่ 2 ธ.ค. 2557 และวันที่ 29 ก.ค. 2559  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อรับฟังความเห็นไปใช้ประกอบการจัดทําและแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ฉบับดังกล่าวจนได้ร่างข้อตกลงฯ ฉบับสุดท้าย 
2. ร่างข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหาร

สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
2.1 เป็นข้อตกลงที่กําหนดกรอบของประเทศสมาชิกอาเซียนในการยอมรับร่วมซึ่งกันและกันในระบบ  

การตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารในอาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนและ
คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค โดยผลของระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ผ่านการประเมินแล้วตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่อาเซียนกําหนดจะถูกยอมรับจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ํา 

2.2 ต้องให้ความมั่นใจว่ามีระบบควบคุมอาหารของประเทศท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนด มีระบบการผลิตที่ตรง
ตามหลักการทั่วไปของสุขลักษณะอาหารตามที่กําหนด ระบบการตรวจสอบและให้การรับรองมีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่
ระบุไว้ ต้องจัดตั้งและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมการนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกําหนดและต้อ งให้
การยอมรับในผลการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารของภาคีสมาชิกทั้งหลาย 

2.3 ขอบเขตของสินค้าภายใต้ข้อตกลงนี้จะควบคุมสินค้าอาหารภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ตอนที่ 
(Harmonized System Chapter) 16 - 22 (ตอนท่ี 16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย 
โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ําท่ีไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ตอนที่ 17 น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล ตอนที่ 18 โกโก้และของปรุง
แต่งท่ีทําจากโกโก้ ตอนที่ 19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แปูง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกเพสทรี ตอนที่ 20 
ของปรุงแต่งทําจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอ่ืนของพืช ตอนที่ 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ ตอนที่ 22 
เครื่องดื่ม สุรา นํ้าส้มสายชู) 

2.4 หลังจากการลงนามข้อตกลงนี้แล้วจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมรายสาขา (Joint Sectoral 
Committee) เพื่อจัดทําข้อกําหนดกฎวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมซึ่งกันและกันในระบบของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป 

3. ร่างข้อตกลงฯ ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเดือน  
พ.ค. 2560 แล้ว ทั้งนี้ ฝุายเลขานุการอาเซียนได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดําเนินกระบวนการภายในประเทศ
มอบหมายผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ให้ทันก าหนดเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามร่วมกันในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งท่ี 49 ซ่ึงก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 ก.ย. 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

4. ผลกระทบ การทําข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้าน
สุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียนเป็นการยอมรับผลการตรวจสอบด้านสุขลักษณะอาหาร
ของสินค้านําเข้าและส่งออก เป็นการอํานวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นแนวทางของประเทศในการพัฒนากฎหมายและมาตรการต่างๆ ทั้งนี้  
จากการหารือผู้ประกอบการของไทยมีความพร้อมที่จะดําเนินการและเห็นว่าเป็นประโยชน์ทางการค้า 
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5. กต. สธ. กค. พณ. อก. และหน่วยงานภายใน กษ. ไม่ขัดข้องและให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าว 
6. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. แจ้งว่า 

6.1 ร่างข้อตกลงฯ เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมถึงไทย และก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ จึงเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

6.2 หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ร่างข้อตกลงฯ ได้ โดยไม่ต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาและพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างข้อตกลงฯ เป็นการจัดตั้งกลไกดําเนินงาน
และประสานงานเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถยอมรับร่วมซึ่งกันและกันเรื่องระบบการตรวจสอบและการให้การรับรอง
ด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้พิกัดศุลกากร ตอนที่ 16 – 22 ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
และไม่ใช่หนังสือสัญญาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวาง ร่างข้อตกลงฯ ก็ไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

6.3 โดยที่ร่างข้อตกลงฯ เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ ในการเสนอเรื่องต่อ 
ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามข้อตกลงฯ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้อง เสนอขอความเห็นชอบ
บุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ และให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว เว้นแต่
จะเป็นยอมรับระหว่างภาคีว่าไม่จําเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจเต็ม ก็ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องแจ้ง ครม . ทราบ
ด้วย ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 2 ก.ค. 2556 และจะต้องส่งต้นฉบับของข้อตกลงฯ ที่ได้มีการลงนามแล้วมาเก็บรักษาไว้
ที่ กต. ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 1 ต.ค. 2545 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อตกลงการยอมรับร่วมราย
สาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของ
อาเซียนในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่กํากับ ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ จัดตั้งกองทุนปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มขึ้นในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กษ. 
เพื่อสนับสนุนด้านการเงินสําหรับการศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์  
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ และกําหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มหากไม่ปฏิบัติหรือกระทําการฝุาฝืน 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ

ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม เพื่อดําเนินการจัดทําร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ .ศ. ... .  
โดยนําร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... ของสภาเกษตรกรแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการยก 
ร่างพระราชบัญญัติฯ และได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จํานวน 5 ครั้ง  
ที่จังหวัดชลบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับสภาเกษตรกร
แห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง และได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว 

2. ต่อมา กนป. ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ และคณะอนุกรรมการฯ 
ได้แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูป

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ร่างกฎหมายสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือ 
การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
กลไกประชารัฐมีผลบังคับได้โดยเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ และนําร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ .ศ. .... บรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ  
ซึ่ง กนป. ได้เห็นชอบแล้ว และเสนอ ครม. เพื่อทราบเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 

3. กษ. โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม 
ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แล้ว ซึ่งใน
คราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบในหลักการการจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มตามร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตว่า กองทุนฯ ต้องไม่มีภารกิจในเรื่องการรักษาเสถียรภาพด้านราคาของปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มและเมื่อจัดตั้งกองทุนฯ แล้วต้องไม่มีความซ้ําซ้อนกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐใดๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิต และการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มและคณะรัฐมนตรีได้
ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ลงมติเห็นชอบในหลักการการจัดต้ังกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามัน
ปาล์มของ กษ. ทั้งนี้ ให้ กษ. (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียนเกี่ยวกับกองทุนปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

4. กษ. โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ WWW.OAE.GO.TH ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 (เรื่องแนวทางการจัดทําและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ  
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ) รวมทั้งได้จัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง  
กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาพร้อมด้วยแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  

3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้ดําเนินโครงการสําคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน  ๑๑ โครงการ  
โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรอบวงเงิน  ๒,๒๒๕.๔๑๙๓ ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๕๒๘.๘๐๘๓ ล้านบาท (ไตรมาส ๔) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จํานวน ๑,๖๙๖.๖๑๑๐ ล้านบาท (ไตรมาส ๑ - ๓) 

2. อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการกันเงินเหลื่อมปี งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ ในกรอบวงเงินที่จะดําเนินการต่อเนื่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดําเนินโครงการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 

จํานวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒,๒๒๕.๔๑๙๓ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการด้านการบริหารจัดการน้ํา ๓ โครงการ 
วงเงิน ๑,๗๓๗.๓๐๐๗ ล้านบาท และโครงการด้านการพัฒนาการเกษตร ๘ โครงการ ๔๘๘.๑๑๘๖ ล้านบาท  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑) ด้านการบริหารจัดการน้ า วงเงิน ๑,๗๓๗.๓๐๐๗ ล้านบาท 
เป็นการดําเนินการก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งน้ําชุมชน 

แหล่งน้ําในพื้นที่ ส.ป.ก. ก่อสร้างแก้มลิง ก่อสร้างระบบผันน้ํา และค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ๕๙ โครงการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อทําให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงตั้งแต่ต้นทาง 
ตลอดจนถึงปลายทาง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น  
และมีรายได้เพิ่มขึ้น/หนี้สินลดลง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดําเนินการในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๒๔๖,๘๖๔ ไร่  
เพิ่มปริมาณน้ําเก็บกัก ๗.๕๑ ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน์ ๖๓,๒๐๗ ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ ๑,๗๓๗.๓๐๐๗ 
ล้านบาท (กรมชลประทาน) 

๒) ด้านการพัฒนาการเกษตร วงเงิน ๔๘๘.๑๑๘๖ ล้านบาท 
๒.๑) โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีสนับสนุนการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่

แปลงใหญ่ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วที่ภาครัฐ
ผลิต ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตรกร ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเพิ่มเมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์ขยายและช้ัน
พันธุ์จําหน่าย พืชตระกูลถั่ว ๓ ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองและถั่วลิสง รวม ๓๐๒ ตัน เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ดีสู่
เกษตรกร วงเงินงบประมาณ ๑๖.๘๙๖๒ ล้านบาท (กรมวิชาการเกษตร) 

๒.๒) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ เป็นการพัฒนาพื้นที่ อ.ต.ก. พหลโยธินให้เป็นศูนย์กลางการจําหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์/สินค้าปลอดภัยทั้งแบบปลีกและ แบบส่งท้ังในประเทศและต่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน วงเงินงบประมาณ ๙.๑๗๑๕   ล้านบาท (องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร) 

๒.๓) โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพ้ืนฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ เป็นการก่อสร้าง
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้าวเปลือก เพื่อช่วยชะลออุปทานข้าวเปลือกในตลาดจากการรวบรวม แปรรูปข้าว
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อรอจําหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๕,๐๐๐ ตัน จํานวน ๑๐๐ สหกรณ์ วงเงินงบประมาณ 
๒๓๒.๐๑๒๐ ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๒.๔) โครงการพัฒนาตลาดน้ า อ.ต.ก. เป็นการพัฒนาพื้นที่ตลาด อตก. บริเวณริมคลองบางซื่อให้เป็น 
ตลาดน้ํา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น วงเงินงบประมาณ 
๒๕.๕๔๓๔ ล้านบาท (องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร) 

๒.๕) โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการปรับปรุงและ
พัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาด มีการพัฒนา ปรับปรุงจุดเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาต่อเนื่อง วงเงินงบประมาณ 
๑๒๓.๗๗๔๖ ล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

๒.๖) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เป็นการส่งเสริมให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ มีเครื่องผสมปุ๋ยไว้ผลิตปุ๋ยตามสภาพดิน ไว้บริการสมาชิก พร้อมทั้งให้ความรู้
แก่เกษตรกร ในการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน โดยผ่านกลไกของสหกรณ์และนิคมสหกรณ์ เปูาหมาย
ดําเนินการ ๔ นิคมสหกรณ์ใน ๔ จังหวัด วงเงินงบประมาณ ๖.๕๓๑๔ ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๒.๗) โครงการโรงแช่แข็งผลไม้และห้องเย็น เป็นการจัดตั้งโรงแช่แข็งผลไม้และห้องเย็นเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
รองรับผลผลิตทางการเกษตร สําหรับการแปรรูปผลไม้และอาหารจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและ
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สุขอนามัยตามมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตรของไทยและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น วงเงินงบประมาณ ๒๐.๒๕๔๕ ล้านบาท (องค์การตลาด
เพ่ือเกษตรกร) 

๒.๘) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไข่ไหม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังการผลิต โดยการสนับสนุน
อาคารห้องเย็นเก็บไข่ไหมและโรงเลี้ยงไหมพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเดิมมีสภาพทรุดโทรม ให้กับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตฯิ 
๙ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
วงเงินงบประมาณ ๕๓.๙๓๕๐ ล้านบาท (กรมหม่อนไหม) 

มติ ครม. : 1. อนุมัติให้ กษ. ดําเนินโครงการสําคัญตามนโยบายของ กษ. จํานวน 11 โครงการ ภายในวงเงินรวม 
2,225.4193 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ เร่งรัดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
กับ สงป. และเริ่มดําเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันในโอกาสแรก แล้วจึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกับ กค. ตามขั้นตอนต่อไป 
ทั้งนี้ ให้ กษ. กํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างโปร่งใส คุ้มค่า รวมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย ตามความเห็นของ 
สงป. 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ กค. พณ. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ และตําบลมะขามสูง  
ตําบลบ้านปุา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลท่างาม ตําบลวัดโบสถ์ ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ 
และตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดินเพื่อดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากเจ้าของที่ดินในท้องที่ตําบลท้อแท้ ตําบลท่างาม ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์  

ตําบลมะขามสูง ตําบลบ้านปุา อําเภอเมืองพิษณุโลก และตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
ได้ร้องขอให้ทางราชการดําเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบกับยังมีที่ดินหลายพื้นที่ที่มีประกาศกําหนดเขต
ท้องที่ท่ีจะสํารวจเป็นโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้บรรดาการดําเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปท่ีดิน ซึ่งได้กระทําไปแล้วในข้ันตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การดําเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
กําหนด 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วันท่ี 19 ส.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้พ้ืนท่ีเขตสํารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้กําหนดให้เป็น 
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทําการสํารวจพื้นที่ที่จะจัดทําเป็น
โครงการจัดรูปที่ดิน โดยพัฒนาที่ดินทุกแปลงให้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยทั่วถึง อันจะเป็น 
การส่งเสริมการเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทําให้เกษตร 
มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและประทศมีความมั่นคงขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถนําที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตสํารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูป
ที่ดินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธ.ค. 2559 ได้มีมติรับทราบและ
เห็นชอบให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับดังกล่าว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. และ พณ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกวาจา
ดังกล่าว 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้ กต. สามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมกัน

จัดทําแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน (Joint Action Plan on Thailand – China 
Strategic Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of 
the People’s Republic of China) เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินความสัมพันธ์และกรอบความร่วมมือระหว่างไทย 
กับจีนในกรอบระยะเวลา 5 ปี ที่มีสารัตถะครอบคลุมสาขาความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ
ของทั้งสองฝุายเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

2. รัฐบาลไทยและจีนได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมฯ แล้ว 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554 
และฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยสองฝุายได้มีการลงนามในลักษณะของการลงนามในบันทึกวาจา 
(Proces Verbal) ผนวกแผนปฏิบัติการร่วมฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

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

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิสัมพันธ์กับจีนและการพัฒนา
ความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างไทย – จีน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม และจัดทําเป็นภาษาไทย จีนและอังกฤษ 
3. แผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) กําหนดกรอบความร่วมมือ 15 สาขา ได้แก่  

(1) การเมือง (2) การทหาร (3) ความมั่นคง (4) การค้าและการลงทุน (5) เกษตรกรรม (6) อุตสาหกรรม (7) คมนาคม 
(8) พลังงาน (9) การท่องเที่ยว (10) วัฒนธรรม (11) การศึกษาและการอบรม (12) สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(13) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (14) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (15) ความร่วมมือ 
ในระดับภูมิภาคและพหุภาคี โดยได้มีการลงนามระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝุาย  
ในขณะนั้น (คือ นายสวนิต คงสิริ และ นายไต้ ปิ่งกว๋อ) ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ิ จุลานนท)์ เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550 

4. แผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ 17 สาขา  
โดยได้ขยายความร่วมมือเพิ่ม 2 หัวข้อ ได้แก่ การลงทุน (ปรับแยกจากหัวข้อการค้า) และการเงินและการธนาคาร  
สองฝุายได้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝุาย ในขณะนั้น  
(คือ นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล และนายหยาง เจี๋ยฉือ) ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555 

5. โดยที่กรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 2 สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงการ
ต่างประเทศไทยและจีนเห็นพ้องให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของทั้งสองฝุายได้พิจารณาทบทวนและปรับแนวทางความร่วมมือในสาขาต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบท
และสภาพการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย – จีน พัฒนาการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของแต่ละฝุาย  
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2559 – 2562) ของจีน รวมทั้งขอริเริ่มสําคัญของไทยและจีน ทั้งนี้ ทั้งสองฝุายเห็นพ้องในหลักการให้
มีการลงนามเอกสารดังกล่าวในโอกาสการเยือนจีนของผู้นําไทยหรือการเยือนไทยของผู้นําจีน ตามแนวทางปฏิบัติในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการร่วมฯ ทั้ง 2 ฉบับท่ีผ่านมา 

6. ไทยและจีนมีความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและมีความสัมพันธ์อันดีใน
ทุกมิติ จีนเป็นประเทศมหาอํานาจที่มีบทบาทสําคัญต่อเสถียรภาพการเมืองและเศรษฐกิจโลก จีนจึงเป็นประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ไทยควรให้ความสําคัญและกําหนดแนวทางในการดําเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและเกื้อกูลต่อ
ผลประโยชน์ของทั้งสองฝุายโดยสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการพัฒนาของไทย ซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ดังกล่าว  
จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิสัมพันธ์กับจีนและการพัฒนาความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมอย่างรอบด้านระหว่างไทย – จีน 
ในปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือเชิงลึกท่ีสอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One 
Road) ของจีนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทย 
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7. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับท่ี 3 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) ร่างบันทึกวาจา (Proces Verbal) สรุปเจตนารมณ์ของทั้งสองฝุายที่มุ่งส่งเสริมและกระชับมิตรภาพและ

ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันในความร่วมมือทุกสาขาและทุกระดับ และเพื่อนําไปสู่การ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการร่วมฯ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(2) ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ยังคงมีสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับท่ี 2 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งสองฝุายได้ทบทวนและพิจารณาปรับแนวทางความร่วมมือในสาขาต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและ
สภาพการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย – จีน รวมทั้งพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในประเทศและภูมิภาค 
โดยทั้งสองฝุายเห็นพ้องขยายสาขาความร่วมมือเพิ่มเติม 3 สาขา ตามข้อเสนอของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ สาขา
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน สาขาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม และสาขาสื่อและประชาสัมพันธ์ 
รวมเป็น 20 สาขา โดยในแต่ละสาขาจะระบุวัตถุประสงค์หลักและแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุกิจกรรมหรือลักษณะความ
ร่วมมือในสาขานั้นๆ ตลอดจนกลไกการติดตามผลการดําเนินการ 

8. ในด้านข้อกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่
ร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นการกําหนดกรอบความร่วมมือใน 20 สาขา ซึ่งรวมถึงความร่วมมือทาง
การเมือง การทหาร ความมั่นคง การค้าและการลงทุน เป็นต้น รวมทั้งข้อ 9 ของร่างบันทึกวาจาระบุว่าร่างแผนปฏิบัติ
การร่วมฯ เป็นเอกสารทางการเมือง จึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และหนังสือสัญญาตามมาตรา 
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

9. กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559  
เพื่อพิจารณาการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ (พ.ศ. 2560 – 2564) หลังจากนั้น ได้มีการหารือและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ ในการเจรจาร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ กับฝุายจีนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมข้อคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและปรับแก้ถ้อยคําในร่างแผนปฏิบัติ
การร่วมฯ จนสามารถสรุปการเจรจากับฝุายจีน และนํามาสู่ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ทั้งสองฝุายเห็นพ้องต้องกัน 
ในที่สุด 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ วท. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์  
ไทย – จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ ครม. 
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลละประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีปุาชายเลนเพื่อดําเนินโครงการ

แก้มลิงทุ่งหินของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติ ครม. ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุา 
ชายเลนเพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามดําเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน เนื้อท่ี 2,623 ไร่ 2 งาน 23.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้าน
ต้นลําแพน ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ให้ความเห็นชอบการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในการปลูกปุาและบํารุงปุาชายเลนไม่น้อยกว่า 20 เท่า  
ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบํารุงปุาชายเล่นทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษา
สภาพแวดล้อม กรณี การดําเนินการโครงการใดๆ ของหน่วยงานรัฐที่มีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุา 
ชายเลน พ.ศ. 2556 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มท. รายงานว่า พื้นที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งหิน” เนื้อที่ 2,623 ไร่ 2 งาน 23.2 ตารางวา ตั้งอยู่บ้าน 

ต้นลําแพน ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้มีการประกาศเป็นท่ีหวงห้าม เมื่อปี พ.ศ. 2470 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ “ทุ่งหิน” เลขที่ 
2822/2512 และมีราษฎรและนายทุนเข้าไปบุกรุกทํากิน จํานวน 52 ครอบครัว และมีกรณีพิพาทระหว่างราษฎรใน
พื้นที่กับผู้บุกรุกตลอดมา จนในที่สุดศาลได้มีคําพิพากษาให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้
มอบหมายให้อําเภออัมพวาและโครงการชลประทานสมุทรสงครามเข้าไปทําความเข้าใจกับราษฎรผู้บุกรุก (ซึ่งในปัจจบุนัผู้
บุกรุกท้ังหมดได้ออกจากพ้ืนท่ีแล้ว) และได้สั่งการให้อําเภออัมพวาตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งหิน” 
เพื่อปูองกันมิให้มีผู้บุกรุกทํากินหรือเข้าไปทําประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตบนที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวอีก และ
จังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาเห็นว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวควรจะนํามาทําเป็นแก้มลิงขยายผลตามโครงการ
พระราชดําริ จึงได้มอบหมายให้โครงการชลประทานสมุทรสงครามสํารวจและออกแบบโครงการแก้มลิงทุ่งหิน  

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

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ําหลากในช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหา 
การขาดแคลนน้ําจืดช่วงฤดูแล้งโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภค – 
บริโภค และการเกษตรกรรมประชาชนตามแนวชายแดนอยู่ร่วมกันด้วย
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดช่วงฤดูแล้ง การกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค การทําการเกษตร และการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก 

2. การดําเนินการที่ผ่านมา 
2.1 ระยะที่ 1 จังหวัดสมุทรสงครามได้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 จํานวน 9,740,000 บาท ซึ่งได้มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ดําเนินการ 
ขุดลอกทําคันดินล้อมรอบพ้ืนท่ี 2,623 ไร่ ระยะทาง 12.7 กิโลเมตร ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน โดยได้มอบหมาย
ให้กองพลพัฒนาท่ี 1 กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองทัพบกเป็นหน่วยงานดําเนินการ 

2.2 ระยะที่ 2 จังหวัดสมุทรสงครามได้บรรจุโครงการแก้มลิงทุ่งหินเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 67 ล้านบาท ประกอบด้วย 
กิจกรรมการก่อสร้างประตูระบายน้ําและอาคารรับน้ํา โดยมีโครงการชลประทานสมุทรสงครามเป็นหน่วยงานดําเนินการ 

3. สาระสําคัญของโครงการแก้มลิงทุ่งหิน สรุปได้ ดังนี้ 
3.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาน้ําหลากในช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดช่วงฤดูแล้ง 

โดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค และการเกษตรกรรม 
3.2 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ : เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 

2822/2512 แปลงที่สงวนหวงห้ามทุ่งหินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 2,623 ไร่ 2 งาน 23.2 ตารางวา ตําบลยี่สาร 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันมีปัญหาการระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ํามาจากคลอง
วัดประดู่และจากอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทําให้เกิดน้ําท่วมราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับพื้นที่จังหวัด
เป็นเมือง 3 น้ํา (น้ําจืด น้ํากร่อย น้ําเค็ม) ทําให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดในการอุปโภค – บริโภคช่วงฤดูแล้ง 

3.3 การด าเนินการ :  
กิจกรรมที่ 1 งานขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายและปรับเกลี่ยคันตามแบบรูป 
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างท่อรับน้ําขนาด 2.00 × 2.00 เมตร 4 ช่อง จํานวน 1 แห่ง 
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างท่อระบายน้ําขนาด 2.00 × 2.00 เมตร 2 ช่อง จํานวน 2 แห่ง 
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างประตูระบายน้ําขนาด 4.00 × 4.30 เมตร 2 บาน จํานวน 3 แห่ง 

3.4 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับ
ประโยชน์ 800 ครัวเรือน จํานวน 3,000 คน 

3.5 ระยะเวลา : เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
3.6 งบประมาณ : งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภทรายจ่ายงบลงทุน ภายใต้โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จํานวน 67 ล้านบาท 
3.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถบรรเทาปัญหาน้ําหลากในช่วงฤดูฝนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจําในพื้นที่และมีน้ํา

เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม 
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4. มท. ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้ 
4.1 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างโครงการแก้มลิง 

ที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ 2,623 ไร่เศษ จึงควรมีการดําเนินการจ้างศึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ซึ่งจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และการประเมินผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละด้านตามหลักวิชาการเพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสม  
เพื่อปูองกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดําเนินโครงการเกิด
ประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

4.2 ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการแก้มลิงทุ่งหินเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่งและทางหน่วยงานมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจของ
กรมทรัพยากรน้ําในการดําเนินโครงการฯ โดยในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่ปุาชายเลนเป็นอํานาจหน้าที่ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการดําเนินการพิจารณา 

4.3 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการแก้ม
ลิงทุ่งหินไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันท่ี 24 เม.ย. 2555 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และ
วิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2553 ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

4.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่า 
4.4.1 โครงการแก้มลิงทุ่งหินฯ อยู่ในเขตปุาชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2530 และวันที่ 

22 ส.ค. 2543 ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 วันที่ 22 ส.ค. 2543 และวันที่ 17 ต.ค. 2543 ห้ามมิให้
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้ปุาชายเลนได้ฟื้นตัวกลับคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์ แต่หากส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโครงการที่มีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติก็ให้ดําเนินการตามมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ครม. พิจารณาเป็น
รายๆ ไป และถ้าหากโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของ ครม. หน่วยงานของรัฐที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ชายเลนต้องจัดงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและบ ารุงป่า  
ชายเลนไม่น้อยกว่า 20 เท่า ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ว่าด้วยการปลูกและบ ารุงป่าชายเลน
ทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณี การด าเนินการโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความ
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จ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 และยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าจากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง 

4.4.2 จากการศึกษาข้อมูลทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องและปริมาณสภาพพื้นที่ ปุาชายเลนใน 
การดําเนินการแก้มลิงทุ่งหินพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นปุาชายเลนท่ีมีความหนาแน่นของชนิดพันธ์ไม้เด่นต่ํา มีความ
หลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างน้อย ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่ปุาชายเลนค่อนข้างน้อยในช่วงระยะเวลาสั้น อย่างไร  
ก็ตามผลกระทบระยะยาวนั้น จําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศปุาชายเลนและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ท้ังนี้ เจ้าของโครงการจะต้องมีมาตรการปูองกันผลกระทบจากน้ําขึ้น – น้ําลงของน้ําทะเล และปูองกัน
การท่วมขังของน้ําทะเลจากบริเวณพื้นที่ตอนบนที่อาจจะเกิดการไหลบ่าของน้ําในช่วงฝนตก เช่น การขุดคูแพรกบริเวณ
รอบๆ คันกั้นน้ํา การทํารางระบายน้ํา และประตูระบายน้ํา 

4.5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
4.5.1 โครงการแก้มลิงทุ่งหินมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตปุาชายเลน ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 

2534 วันที่ 22 ส.ค. 2543 และวันที่ 17 ต.ค. 2543 ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาชายเลนในทุกกรณี  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ปุาชายเลนได้ฟื้นตัวกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์แต่หากส่วนราชการใดมีความ
จําเป็นต้องใช้พื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโครงการที่มีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติก็ให้ดําเนินการ
ตามมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ ครม. พิจารณาเป็นรายๆ ไป 

4.5.2 ผลการตรวจสอบข้อมูลทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจุบันพบพันธุ์ไม้ปุาชายเลนขนาดเล็ก
ขึ้นกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ต่ํา กล่าวคือพบพันธุ์ไม้เพียงไม่กี่ชนิด รวมทั้งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างต่ําสําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่า ราษฎรได้เข้าทําประโยชน์ก่อนปี พ .ศ. 2497 
(ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2497) และเริ่มพบมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511  
จนปุาชายเลนเปลี่ยนภาพและเสื่อมโทรมลง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถฟ้ืนฟูได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานและเสียค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีสภาพเหมาะสมต่อการฟื้นฟูค่อนข้างสูง 

4.5.3 หากโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของ ครม. หน่วยงานของรัฐที่เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีปุา
ชายเลนต้องดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ตั้งงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกปุาและ
บํารุงปุาชายเลนไม่น้อยกว่า 20 เท่า ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ และยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์พื้นที่
ปุาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(2) ควรมีการศึกษาและพิจารณากําหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ทั้งก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และภายหลังดําเนินโครงการแล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นคู่มือในการกํากับ
ดูแลของหน่วยงานผู้ขออนุญาตต่อไป 
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5. จังหวัดสมุทรสงครามได้ศึกษาและกําหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นคู่มือใน
การกํากับดูแลของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจําดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial 
Environmental Examination : IEE) ในการดําเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินต่อไป 

6. โดยที่พ้ืนท่ีดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจาก
การใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 กําหนดให้ต้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง 
(เปลี่ยนแปลงจากหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเป็นท่ีสาธารณประโยชน์) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดําเนินโครงการฯ ซึ่ง มท. 
ได้วางแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินคาบ
เกี่ยวกับเขตอนุรักษ์พ้ืนท่ีปุาชายเลน โดยให้ผู้ขอใช้พื้นที่นําผลการดําเนินการขอผ่อนผันมติ ครม. กรณีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ
เขตอนุรักษ์พ้ืนท่ีปุาชายเลนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น มท. จึงขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติ ครม. ที่ห้ามมิให้
อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาชายเลน เพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามดําเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินในที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวข้างต้นและการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการ
ดําเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงทุ่งหินต่อไป ประกอบกับงบประมาณที่จังหวัดสมุทรสงครามได้รับการจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีไม่เพียงพอและมีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก มท. จึงขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในการปลูกปุาและบํารุงปุา
ชายเลนทดแทนฯ ตามระเบียบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดังกล่าวด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบให้ มท. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 2530 (เรื่อง การจําแนกเขต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีปุาชายเลนประเทศไทย) วันท่ี 23 ก.ค. 2534 (เรื่อง รายงานศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ
ปุาไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) วันที่ 22 ส.ค. 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปุาไม้แห่งชาติ เรื่อง  
การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ปุาชายเลน) และวันที่ 17 ต.ค. 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปุาไม้แห่งชาติ 
ครั้งท่ี 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ปุาชายเลน) เพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปุา
ชายเลนในการดําเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน เนื้อท่ี 2,623 ไร่ 2 งาน 23.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านต้นลําแพน ตําบลยี่สาร 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท้ังนี้ ให้ มท. เสนอเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีปุาชายเลนต่อกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งตามขั้นตอนต่อไป และให้รับความเห็นของ ทส. (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 0220.2/1005 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) สงป. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ มท. ดําเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและการบํารุงปุาชายเลน
ทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดําเนินการโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความ
จําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีปุาชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทาง
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ทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและบํารุงปุาชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ปุาชายเลนที่ใช้
ประโยชน์ ทั้งนี้ ให้ มท. ร่วมกับ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ปุาชายเลนที่จะนํามาใช้ประโยชน์ 
ในการดําเนินโครงการดังกล่าว เพื่อนํามาคํานวณพื้นที่ปลูกและบํารุงปุาชายเลนทดแทนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  
และให้ มท. ดําเนินการขอตั้งงบประมาณกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป 

3. ให้ มท. ร่วมกับ ทส. พิจารณานําหลัก Strategic Environmental Assessment (SEA) มาใช้ในการ
ดําเนินโครงการดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบการประกาศความสําเร็จของการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง และ 
ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน – ฮ่องกง 

 2. ให้ความเห็นชอบต่อเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM)  
ครั้งท่ี 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

 3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AEM ครั้งท่ี 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 

6 - 11 ก.ย. 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในส่วน  
ของไทยคือ รมว.พณ. จะมีการรับรองเอกสารด้านเศรษฐกิจ จํานวน 14 ฉบับ 

2. พณ. ขอเสนอเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จ านวน 14 ฉบับ ที่จะมีการรับรองโดย AEM ทั้งนี้  
สาระของเอกสารดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รวมทั้งจะไม่มีการลงนามเอกสารดังกล่าว ดังนี้ 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายในอาเซียนจ านวน 9 ฉบับ ได้แก่ 
3.1 AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan เป็นแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 

ด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนจัดทําข้ึนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการด้านอํานวยความสะดวก
ทางการค้าของอาเซียนในช่วงระยะปี 2560 – 2568 ในการบรรลุเปูาหมาย คือ ลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าภายใน
ภูมิภาคเป็น 2 เท่าภายในปี 2568 และผลการจัดอันดับความสามารถในระดับโลกข้ึน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต./สศก./กป./วก./ปศ./กสก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่ง เสริมการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและการดํ า เนินการผ่ าน 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อ 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเซีย ส่งเสริม 
ความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันในด้านการค้าสินค้า การค้า
บริการและการลงทุน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.2 ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators เป็นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการอํานวยความสะดวก
ทางการค้าในอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกทางการค้า
ภายในอาเซียน แบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใสและข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ  
และกระบวนการ การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน พิธีการตรวจปล่อยและการตรวจผ่านทางศุลกากร 
พิธีการนําเข้าและส่งออก การประสานงานข้ามพรมแดนและการอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน การอํานวย  
ความสะดวกด้านการขนส่ง และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.3 ASEAN High – Level Principles on Consumer Protection เป็นกรอบการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในระดับสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
การจัดตั้งสถาบัน และด้านอื่นๆ โดยกําหนดกรอบการทํางานเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุเปูาหมายของ 
แผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการของอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.4 Regional Capacity Building Roadmap 2017 – 2020 เป็นแผนงานการเสริมสร้างสมรรถนะ 
ด้านนโยบายและกฎหมายแข่งขันในภูมิภาคของอาเซียน ในช่วงระยะปี 2560 – 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 
ให้องค์กรทําหน้าท่ีกํากับดูแลเรื่องการแข่งขันของอาเซียนบังคับใช้กฎหมายแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 ASEAN Self – Assessment Toolkit on Competition Enforcement and Advocacy เป็นคู่มือ 
ในการประเมินตนเองด้านความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย
ประเด็นสําคัญ คือ กฎหมายและการบังคับใช้ โครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรกํากับการแข่งขัน การส่งเสริม
การเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขัน และทรัพยากรและการพัฒนาสมรรถนะ 

3.6 ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 – 2025 เป็นเอกสารกําหนด 
แนวทางการดําเนินการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนสําหรับช่วงระยะปี 2560 – 2563 ประกอบด้วย  
9 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานสมรรถนะด้านการศึกษาและเทคโนโลยี การคุ้มครองผู้บริโภค การมีกฎระเบียบที่ทันสมัย 
ความปลอดภัยของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงินการอํานวยความสะดวกทางการค้า การแข่งขัน โลจิสติกส์ 
โดยจะลงนามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนในปี 2561 

3.7 ASEAN Regional Principles for Good Business Registration Practices เป็นเอกสารที่เสนอกรอบ
การดําเนินงานเพื่อให้แต่ละประเทศอาเซียนสามารถพัฒนากฎระเบียบและกระบวนการในการจดทะเบียนให้ง่ายขึ้น 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของอาเซียนว่ามีความ
โปร่งใสและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในอาเซียน 

3.8 Terms of Reference for Placement of Economic Officials to the Permanent Missions of 
ASEAN Member States to ASEAN เป็นเอกสารกําหนดขอบเขตการดําเนินการสําหรับการส่งเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ
ไปประจําการที่คณะผู้แทนถาวรประจําอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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3.9 ASEAN Inclusive Business Framework เป็นแนวคิดธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของอาเซียนหรือการสร้าง
การมีส่วนร่วมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจในห่วงโซ่มูลค่า  
และเครือข่ายการผลิต ในฐานะผู้จัดจําหน่าย ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก และลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ทางนโยบายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและนโยบายของอาเซียนให้เอื้อต่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  
และการพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small, Medium Enterprises : MSMEs)  
และสนับสนุนความร่วมมือภายในภูมิภาคผ่านการแบ่งปันข้อมูลสร้า งขีดความสามารถและความร่วมมือในการใช้
ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ 

4. เอกสารที่ AEM จะรับรองร่วมกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
4.1 Joint Statement between China and ASEAN on Further Deepening the Cooperation of 

Infrastructure Connectivity เป็นร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย ความร่วมมือ
ในการเช่ือมโยงสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเน้นย้ําความมุ่งมั่นในการกระชับและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือในระยะยาว อาทิ ปรับปรุ งยุทธศาสตร์การสื่อสารและ 
การเช่ือมโยงระหว่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการดําเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
จัดทําแผนพัฒนาความร่วมมือด้านความเช่ือมโยงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการสนับสนุนการเช่ือมโยงสาธารณูปโภค  
ขั้นพื้นฐานของอาเซียนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งความร่วมมือในการฝึกอบรม 

4.2 2017 – 2018 ASEAN – U.S. Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) and 
Expanded Economic Engagement (E3) Workplan เป็นแผนกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลง 
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยสนับสนุนข้อริเริ่มด้านความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียน
กับสหรัฐอเมริกา โดยแผนงานดังกล่าวจะดําเนินงานต่อเนื่องในระยะปี 2560 – 2561 ประกอบด้วยความร่วมมือ 
ในสาขาต่างๆ อาทิ การลงทุน โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความโปร่งใสและแนวปฏิบัติที่ดีในการออก
กฎระเบียบ กิจกรรมโรดโชว์ของอาเซียน ณ สหรัฐอเมริกา การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.3 ASEAN – Plus Three Economic Cooperation Work Plan 2017 – 2018 เป็นแผนความร่วมมือ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับประเทศบวกสาม (จีน ญี่ปุุน เกาหลี) ในช่วงระยะปี 2560 – 
2561 ประกอบด้วยความร่วมมือในระดับต่างๆ ได้แก่ การประชุมประจําปีระดับรัฐมนตรี การประชุมประจําปีระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมกับภาคเอกขน การหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย และการสนับสนุนการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.4 ASEAN – Russia Trade and Investment Cooperation Roadmap เป็นแผนงานความร่วมมือ 
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซียมีเปูาหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการค้า  
และการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเซีย ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันในการค้าสินค้า การค้า
บริการและการลงทุน 
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4.5 Post – 2017 ASEAN Russia Trade and Investment Work Programme เป็นแผนการดําเนินงาน
ด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน – รัสเซีย หลังปี 2560 ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียนกับรัสเซีย โดยกําหนดกิจกรรมและการดําเนินงานพร้อมกรอบระยะเวลา 

5. ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและฮ่องกง (AEM – Hong Kong, China Consultations) 
รัฐมนตรีจะร่วมกันประกาศความสําเร็จในการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลง 
ด้านการลงทุนอาเซียน – ฮ่องกง ท่ีได้เริ่มการเจรจามาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2557 โดยมีแผนท่ีจะลงนามระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ในเดือน พ.ย. 2560 ซึ่ง พณ. จะเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.  
ในโอกาสต่อไป 

6. ในการจัดทําเอกสารดังกล่าวข้างต้น พณ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้มีการประสานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องต่อเอกสาร
ดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานภายในอาเซียน หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้เจรจา
กับประเทศอาเซียนเอง 

มติ ครม. : รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ โดยให้ พณ. รับข้อเสนอแนะของ วท. และข้อสังเกตของ อก. 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : 
JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 2 

 2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้การตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่นๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าทั้งสองฝุายระหว่างไทยกับภูฏาน โดยไม่มีการจัดทําเป็น
ความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้  
โดยไม่ต้องนําเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 รวมถึง
เอกสารอื่นๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2ในวันที่ 30 – 31 

ส.ค. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี รมว.พณ. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการของภูฏาน (H.E. Lyonpo 
Lekey Dorji) เป็นประธานร่วมการประชุม 

2. การประชุม (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
การกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูฏาน และแนวทางจัดทําความร่วมมือ  
ทางเศรษฐกิจท่ีทั้งสองฝุายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม และการรักษาพยาบาล 

3. ท่าทีไทยสําหรับการประชุม (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 2 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
3.1 ด้านการค้าและการลงทุน 1) ไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับภูฏาน และพร้อม

ส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูฏานในสาขาต่างๆ อาทิ การก่อสร้าง เนื่องจากภูฏานมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและ  

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

กําหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ไทยกับภูฏาน และแนวทางจัดทําความร่วมมือทางเศรษฐกิจท้ังสองฝุายที่มี
ศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์กัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



25 

 

มีวัดจํานวนมากท่ีต้องการบูรณะซ่อมแซม และการท่องเที่ยวโดยเน้นธุรกิจโรงแรมเชิงสุขภาพธรรมชาติบําบัด และการทํา 
Home Stay เยี่ยมชมวิถีการดํารงชีวิตแบบ Slow Life และการทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของภูฏาน 2) ไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) 
กับกรมอุตสาหกรรม (Department of Industry : DOI) ของภูฏาน และยินดีส่งเสริมกิจกรรม Investment Road 
Show ของภูฏานที่จัดในไทย 3) ในกรณีที่ภูฏานประสงค์จะทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย ไทยสามารถรับเรื่อง 
มาพิจารณาได้ แต่จะขึ้นกับความจําเป็นเร่งด่วนของประเทศเป็นหลัก 

3.2 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ไทยยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับภูฏาน อาทิ 
การส่งเสริมภายใต้แนวคิด “2 Kingdom 1 Destination” การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
เชิงศาสนา การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการบริหารจัดการโรงแรม และการสนับสนุนทุนการศึกษา  
ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ภูฏาน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของภูฏานในการขอรับการสนับสนุน 
การฝึกงานนักศึกษาจาก Royal Institute of Tourism and Hospitality (RITH) ของภูฏาน 

3.3 ความร่วมมือด้านการเกษตร ไทยยินดีอย่างยิ่งท่ีได้ให้การสนับสนุนด้านการเกษตรกับภูฏาน ภายใต้กลไก
การหารือในการประชุมคณะทํางานร่วมด้านการเกษตรไทย – ภูฏาน โดยเน้นการให้ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างๆ 
อาทิ ปศุสัตว์ ชลประทาน ดิน วิชาการเกษตร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทางการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาสู่สินค้า OGOP (One Gewog One Products) 
และการจัดทํามาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้น 

3.4 ความร่วมมือด้านการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม ไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านหัตถกรรมกับภูฏาน  
ตามข้อเสนอของ Department of Cottage & Small Industries (DCSI) ของภูฏานท่ีต้องการรับการสนับสนุนจากไทย
ในการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโลหะ งานไม้ งานจักสาน  
งานแกะสลัก การพัฒนาบุคลากรด้านหัตถกรรม เป็นต้น 

3.5 การรักษาพยาบาลของชาวภูฏานในไทย ไทยอยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดทําแพ็กเกจค่ารักษาพยาบาลพิเศษตามที่ภูฏานร้องขอ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ภูฏานทราบต่อไป ทั้งนี้  
ไทยสามารถรับพิจารณายกเว้นวีซ่า 90 วัน สําหรับการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทย และขยายวีซ่าสําหรับ 
การพํานักระยะยาวของผู้สูงอายุชาวภูฏานได้ 

4. ภูฏานและไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายด้าน โดยมีความสัมพันธ์พิเศษกับไทยในระดับพระราชวงศ์  
มีความเช่ือมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ  
และมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ถึงแม้ภูฏานเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country : 
LDC) เป็นตลาดขนาดเล็กโดยมีประชากรประมาณ 700,000 คน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 2.1 
การค้าระหว่างไทยกับภูฏานมีมูลค่าเพียง 24.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไทยควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภูฏานในฐานะ
มิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิด โดยมิ ได้พิจารณาในเชิงผลประโยชน์และเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  
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โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏาน ไทยอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้ (Donor Country) และมีการให้ความช่วยเหลือภูฏาน
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย  
การประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 จึงจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้าและ 
การลงทุนระหว่างไทยกับภูฏาน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

5. พณ. โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดทําท่าทีไทยสําหรับการประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 โดยหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประชุมประกอบด้วย กษ. สธ. สกท. สศก. มกอช. กรมสนับสุนบริการสุขภาพ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพกร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ  
ประเทศเพื่อนบ้าน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอท่าทีไทยของ พณ. 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. รับข้อสังเกตของ กต. รวมทั้งความเห็นของ สคก. และ 
สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. แนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ รวมทั้งมอบหมายให้ พน. ยกเลิกประกาศ หรือคําสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อนกับแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว 

 2. วงเงินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561  
ตามแนวทางประชารัฐสวัสดิการ จํานวนทั้งสิ้น 57,000 ล้านบาท โดยจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานราก จํานวน 46,000 ล้านบาท และขอให้  
สงป. เพิ่มเติม จํานวน 11,000 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. แนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการเป็นการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้ชําระค่าสินค้าและบริการ

ผ่านเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กําหนด เมื่อชําระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินจะลดลง
ตามยอดที่ใช้จ่าย และถึงรอบวันที่  1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ  
ซึ่งวงเงินที่เหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป นอกจากนี้ไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ โดยสรุปแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ดังนี้ 

1.1 สวัสดิการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จํานวน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย  
1) วงเงินความช่วยเหลือด้านพลังงาน (ค่าไฟฟูาและค่าก๊าซหุงต้ม) 200 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถ

ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครั้งต่อเดือน โดยใบแจ้งค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 200 บาท สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชําระได้ 
ตามจํานวนเงินค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท 

2) วงเงินน้ําประปา 150 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้สิทธิได้เพียง 1 ครั้งต่อเดือน โดยใบแจ้ง
ค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 150 บาท สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชําระได้ตามจํานวนเงินค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 150 บาท  

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพขิงการจัดสวัสดิการสังคมและการให้
ความช่วยเหลือของภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม  
จากร้านธงฟูาประชารัฐ และร้านอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไม่จํากัด
จํานวนครั้งภายในวงเงินท่ีกําหนด ตามสิทธิและเงื่อนไขดังนี้ 

- วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สําหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ต่ํากว่า 30,000 บาทต่อป ี
- วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สําหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ต่ํากว่า 30 ,000 บาทต่อป ี

1.2 สวัสดิการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไม่จํากัดจํานวน
ครั้งภายในวงเงินท่ีกําหนด จํานวน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย 

1) วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟูา 500 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ชําระค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ 
e – Ticket /รถไฟฟูา ได้ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน 

2) วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. วงเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ในการซื้อบัตรโดยสารรถ บขส.  
ได้ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน 

3) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ วงเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ในการซื้อบัตรโดยสารรถไฟได้ภายใน
วงเงิน 500 บาทต่อเดือน  

2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิ จํานวนท้ังสิ้นประมาณ 11.67 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 
1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 ตามแนวทางประชารัฐสวัสดิการข้างต้น ใช้งบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 57,000 ล้านบาท  
โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและ 
ฐานราก จํานวน 46,000 ล้านบาท และขอให้ สงป. พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 11,000 ล้านบาท 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้
กระทรวงพลังงานยกเลิกประกาศ หรือคําสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อนกับแนวทางการจัดประชารั ฐ
สวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษ

ที่ 21 (MoU on Cooperation within the Framework of Silk Road Economic Belt and the 21st Century 
Maritime Silk Road initiative) 

 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทาง
สายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่ง

ศตวรรษที่ 21 มุ้งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเช่ือมโยงของแนวเขตเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ โดยเป็นความ
เช่ือมโยงทุกมิติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และพลังงาน รวมถึงด้านกฎระเบียบเพื่อความสะดวกในการค้า การเงิน  
การขนส่งและประชาชน 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเส้นทางข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม 
- ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ประกาศนโยบายข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 (The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road) เมื่อปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือ การเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจระหว่างอารยธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน และ
การเจริญเติบโตที่สมดุล โดยข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt Road Initiative – BRI) เน้นการเปิดกว้างและครอบคลุม 
ทุกภาคส่วน การพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ร่วมกัน การสอดคล้องกับความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ และการพัฒนา 

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

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทย จนสามารถสรุปการ
เจรจากับฝุายจีน และนํามาสู่ร่างแผ่นปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ทั้งสอง
ฝุายเห็นพ้องต้องกันในท่ีสุด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ BRI ยังมีจุดหมาย ในการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจทางการเมือง การประสานยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนา การพัฒนากลไกความร่วมมือ การร่วมกันสร้างฉันทามติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีนประสงค์  
ให้ BRI สอดรับกับความต้องการของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา โดยสนับสนุนจุดเด่นของแต่ละประเทศ BRI 
จึงไม่ใช่ยุทธศาสตร์หรือผลประโยชน์ของจีนเพียงประเทศเดียว แต่เป็นนโยบายของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกท่ีกําหนดร่วมกัน 

- ไทยมีนโยบายเช่ือมโยงที่สอดคล้องและสนับสนุนข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI) ด้วยการส่งเสริมเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียงเศรษฐกิจจีน – คาบสมุทรอินโดจีน (CICPEC) นโยบายประเทศไทย 4.0 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม กอปรกับจะผลักดัน ACMECS Master Plan on Connectivity ในฐานะประธาน 
ACMECS ในปี 2561 รวมทั้ง ได้กล่าวถึงบทบาทของไทยในฐานะตัวเช่ือมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ BRI  
ในภพรวมด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร
ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช้สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยขอให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสาร
ดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขง กับสาธารณรัฐเกาหลี 

ครั้งท่ี 7 และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560 ณ นครปูซาน 
2. ที่ประชุมดังกล่าวจะพิจารณารับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับ

สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2560 – 2563 และ (2) ถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7  

3. แผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2560 – 2563 ระบุรายการกิจการรมและโครงการ
ซึ่งจะมีการดําเนินการต่อไปในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และเปูาหมายที่ระบุไว้ในปฏิญญาแม่น้ําฮันเพื่อ
สถาปนาความเป็นหนุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ของลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Han River 
Declaration of Establishing the Mekong – ROK Comprehensive Partnership for Mutual Prosperity) ซึ่งรับรองใน
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2554 โดยครอบคลุมสาขาความร่วมมือ 6 สาขา 
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรน้ํา 
การเกษตรและพัฒนาชนบท และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งระบุข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

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

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ต่อภูมิภาคในด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ํา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาทางสังคม  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กองทุนและโครงการความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
4. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 

กล่าวถึงความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ําโขงและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนประชาคม
อาเซียน อันรวมถึงโครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงาน และที่จะได้รับการรับรองในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ 
เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีให้เงินสนับสนุน  
ปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ ไทยได้เสนอโครงการการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่าง
ปลอดภัยสําหรับแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นช่ัวคราวยังประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ และหากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแผนปฏิบัติการลุ่มน้ําโขง 
กับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2560 – 2563) และร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือ 
ลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. 
ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้ง ให้ ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม  2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายช่ือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน) 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุน
หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบในหลักการ 
2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอ่ีนของรัฐ 
2.2 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

3. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุน
หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายชื่อ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน รวม 3 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. ได้เสนอ 

1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุนหรือผลกําไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายช่ือหน่วยงานอื่น  
ของรัฐ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สกม./ชป./ส.ป.ก./สกร.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ หน่ ว ย ง านของรั ฐที่ มี ทุ นหมุ น เ วี ย นมี แนวทา ง 
การดําเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนํา
ทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง กําหนดหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและเห็นชอบในหลักการ 
ร่างประกาศ รวม 3 ฉบับดังกล่าว ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 

3. กค. เสนอว่า สคก. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาและ 
ร่างประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ 2. ดังกล่าว รวม 3 ฉบับแล้ว เห็นว่าร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศทั้ง  
3 ฉบับดังกล่าว มีการบัญญัติเกิดอ านาจของพระราชบัญญัติการหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และขาดหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องมีในกฎหมายล าดับรองดังกล่าว เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและ
การนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การกําหนดหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซึ่งเนื้อหาที่จะ
กําหนดดังกล่าวเป็นเรื่องทางนโยบายที่ กค. ควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เห็นชอบในหลักการเสียก่อน ต่อมา กค. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง สคก. ว่า จะได้นําความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 12) มาทบทวนพิจารณาก่อนดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560  
ได้พิจารณาทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศดังกล่าว รวม 3 ฉบับ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 12) ข้อ 3. แล้ว มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศที่ได้ปรับปรุงแก้ไข รวม 3 ฉบับ 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนมีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 

5. กค. ได้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศที่ ได้ปรับปรุงแก้ไข รวม 3 ฉบับ ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรนําร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศที่ได้
ปรับปรุงแก้ไข รวม 3 ฉบับดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม  
3 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างหารตรวจพิจารณาของ สคก. ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อ 2. ดังกล่าว  

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงิน

สะสมสูงสุดและการนําทุน หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง เรื่อง การประกาศรายช่ือหน่วยงานอื่นของรัฐและร่างประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน  ตามที่ กค. เสนอ แต่มีข้อสังเกต
เพิ่มเติมในส่วนของร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุน หรือผล
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กําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... ว่าในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดสําหรับไว้ใช้ใน
การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในแต่ละปี กรมบัญชีกลางควรพิจารณาถึงภาระผูกพันของทุนหมุนเวียนตามข้อตกลง
และหรือสัญญาที่มีกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุน
หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ .ศ. .... และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายช่ือหน่วยงานอื่นของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุน
หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายช่ือหน่วยงานอื่นของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน รวม 3 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม  2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในท้องที่ตําบลบางกระเจ็ด ตําบลหัวไทร ตําบลปากน้ํา ตําบลบางคล้า ตําบลท่าทองหลาง ตําบลบางสวน  
ตําบลสาวชะโงก ตําบลเสม็ดเหนือ ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า และตําบลคลองเขื่อน และตําบลบางตลาด  
อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ. 2518 กําหนดไว้เสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้
เสียได้ตรวจดูและยื่นคําร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีคําร้องด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 6 เรื่อง 6 ฉบับ 7 ราย คําร้อง
ด้านการแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 เรื่อง คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2559 
พิจารณาคําร้องต่าง ๆ และมีมติดังนี้ (1) คําร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 เรื่อง ที่ประชุมมีมติให้ยกคําร้องทั้ง 6 เรื่อง 
(2) คําร้องด้านการแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 3 เรื่อง ที่ประชุมมีมติให้ตามคําร้อง 1 เรื่อง ยกคําร้อง 2 เรื่อง 
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ ใ ช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคล้า  

จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะและสภาพแวดล้อม ในท้องที่ตําบลบางกระเจ็ด ตําบลหัวไทร ตําบลปากน้ํา ตําบลบางคล้า ตําบลท่าทองหลาง 
ตําบลบางสวน ตําบลสาวชะโงก ตําบลเสม็ดเหนือ ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า ตําบลคลองเขื่อน และตําบลบางตลาด 

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

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้ 
1. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่าง

กฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยคํานึงถึงปริมาณน้ําต้นทุน และปริมาณการใช้น้ํา รวมทั้ง
การควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ําในพื้นที่ด้วย 

2. ในท้องทีท่ี่จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ได้มีการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินในท้องที่ ตําบลท่าทองหลาง 
ตําบลสาวชะโงก ตําบลบางสวน ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น  
อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552 จึงเห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบพื้นที่ที่จะดําเนินการ
ร่วมกับสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอีกครั้งหนึ่งหากตรวจสอบปรากฏว่ามีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ที่จะ
ดําเนินการ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งสัญลักษณ์สีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุม
การใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. อก. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 35/2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290860 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง  
จังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า ยธ. ได้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกําแพงเพชร ในท้องที่ตําบลไตรตรึงษ์ 

และตําบลธํามรงค์  อํา เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกํ าแพงเพชร ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518 กําหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว 
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นคําร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบกําหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
คําร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
มาเพื่อดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางเมือง  
ทั้งนี้ ในท้องที่ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้มีการกําหนดให้ท้องที่ไตรตรึงษ์  
และตําบลธํามรงค์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในท้องที่ตําบลโกสัมพี ตําบลลานดอกไม้ตก อํา เภอโกสัมพีนคร และตําบลลานดอกไม้  
ตําบลหนองปลิง ตําบลสระแก้ว ตําบลทรงธรรม ตําบลนครชุม ตําบลเทพนคร ตําบลนาบ่อคํา ตําบลท่าขุนราม  
ตําบลคลองแม่สาย ตําบลคณฑี ตําบลวังทอง ตําบลอ่างทอง ตําบลไตรตรึงษ์ ตําบลธํามรงค์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจมีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ดังนั้น เห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบพื้นที่ที่จะดําเนินการร่วมกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน  

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อเกษตรกรรมอีกครั้งหน่ึง หากการตรวจสอบปรากฏว่ามีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ดําเนินการ ขอให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองกําหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งสัญลักษณ์สีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรมไว้ในผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้
ปฏิรูปท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมืองต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. อก. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 


