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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่มีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อ ๑) ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการเสียมราฐ และ 2) ร่างแถลงการณ์ร่วม
ของการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ครั้งที่ ๒ และหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่
ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าเนินการได้ โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมรับรองเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาค  

ลุ่มแม่น้้าโขง ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการเสียมราฐก้าหนดแนวทางการด้าเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่  
ด้านนโยบายและกฎระเบียบ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความรู้และนวัตกรรม และด้านการตลาด โดยมีคณะท้างาน 
ด้านการเกษตรท้าหน้าที่ขับเคลื่อนและประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลที่ก้าหนดไว้ ทั้งนี้ แผนการลงทุน
และแผนปฏิบัติการที่ระบุในยุทธศาสตร์ฯ เป็นเพียงแนวคิด และโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของภาคเกษตร  
ของประเทศสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
และผลักดันการด้าเนินกิจกรรม ให้บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ฯ โดยกิจกรรมและตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ  
สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

2. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ครั้งที่ ๒ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ครั้งที่ ๒ โดยมีเนื้อหาสาระ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี
เกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ในการรับรองร่างยุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะท้างานด้านการเกษตร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เ พื่ อ แส ด งบ ทบา ทขอ งปร ะ เทศ ไทย ใน ก า ร เ ป็ น ผู้ น้ า 
ด้านการเกษตรและช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้้าโขง ในการพัฒนาศักยภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ด้าเนินการให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ฯ โดยการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการเสียมราฐ และร่างแถลงการณ์ร่วมของ 
การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ครั้งที่ 2 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 13 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบท่าทีการเจรจาของประเทศไทยส้าหรับเป็นกรอบในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 13 (ตามข้อ 5.1) 

2. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 13 (ตามข้อ 5.2) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations to Combat Desertification: UNCCD) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2543 
และประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาฯ โดยสมบูรณ์เมื่อเดือน มิ.ย. 2544 โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ท้าหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ 

2. ส้านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ได้แจ้งก้าหนดการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 13 และการประชุมคู่ขนานขององค์กร
ย่อยต่างๆ ของอนุสัญญาฯ ในระหว่างวันที่ 6 – 16 ก.ย. 2560 ณ เมืองออร์โดส เขตปกครองตนเองอินเนอร์
มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13  
(The thirteenth session of the Committee on Science and Technology : CST13) การประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนการด้าเนินการตามอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 16 (the sixteenth session of the Committee for the Review of 
the Implementation of the Convention : CRIC16) และผลการประชุมคณะกรรมการกลาง (Committee of the 
Whole : COW) และในระหว่างนั้นจะมีการประชุมผู้น้าระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างวันที่ 11 – 12 
ก.ย. 2560 ด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความส้าเร็จในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. วัตถุประสงค์หลักของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและการด้าเนินการตาม
อนุสัญญาฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ความส้าเร็จในการต่อต้านการ  
แปรสภาพเป็นทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดิน การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

4. ประเด็นการประชุมและเจรจาที่ส้าคัญ ได้แก่ การพัฒนาด้าเนินงานท่ีจะผนวกเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาสู่
การด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ การพิจารณายุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของอนุสัญญาฯ ซึ่งจะก้าหนดทิศทางการด้าเนินงาน
ระหว่างปี 2561 – 2573 การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ การขยายกรอบความร่วมมือกับกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก และผลการด้าเนินงานขององค์กรย่อยต่างๆ ของอนุสัญญาฯ ระหว่างปี 2559 – 2560 

5. คณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างท่าทีการเจรจาและองค์ประกอบผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1 ท่าทีการเจรจาของประเทศไทย 
หลักการ 

(1) ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ จะสนับสนุนการเจรจาที่ก้าลังด้าเนินอยู่ภายใต้
อนุสัญญาฯ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก โดยจะเข้าร่วมการเจรจาพหุภาคีด้วยความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ของสหประชาชาติ ยึดถือแนวทางที่จะก่อให้เกิดการหารืออย่างสมานฉันท์ โดยค้านึงถึงการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรที่ดิน
เพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ที่ดิ นของโลก 
พร้อมกับประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับอย่างยั่งยืน 

(2) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการด้าเนินงานอนุสัญญาฯ ได้แก่ เพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย และการบรรเทาผลกระทบของภัยแล้งในประเทศท่ีประสบกับภัยแล้ง และ/หรือการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
ด้วยการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับในรูปของความร่วมมือและการมีหุ้นส่วนระหว่างประเทศภายในกรอบของ
แนวทางบูรณาการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 21 และเพื่อให้มีกลยุทธ์เชิงบูรณาการระยะยาวที่เน้นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของที่ดินและการฟื้นฟู การอนุรักษ์และการจัดการที่ดินและทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กันในพื้นที่ 
ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะน้าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน ประเทศไทยให้ความส้าคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานในการปูองกัน ลดผลกระทบ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินและการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทรายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาความร่วมมือและการประสานงาน ในระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ และความร่วมมือในทุกระดับของภาครัฐ ชุมชน องค์กรเอกชนและเจ้าของที่ดินภายใต้เจตนารมณ์ของ
ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือท้าความเข้าใจท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ียั่งยืน 

(3) สนับสนุนบทบาทของประเทศที่ได้รับผลกระทบในการด้าเนินงานต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียงตาม
สถานการณ์และความสามารถ การจัดท้ากลยุทธ์และล้าดับความส้าคัญในการด้าเนินงาน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท้าให้
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เกิดการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด้าเนินงานอนุสัญญาฯ 
รวมทั้งบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกก้าลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบในการพัฒนาและ
ด้าเนินการตามแผนระยะยาวและกลยุทธ์ในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากภาคเอกชนและองค์กรเอกชนและส่งเสริมเข้าถึงในเทคโนโลยี 
ความรู้และวิทยาการที่เหมาะสมของประเทศภาคีสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เห็นความส้าคัญของการส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
และการแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 

การพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ 
(1) สนับสนุนการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อความส้าเร็จตามเปูาหมาย  

การพัฒนาที่ยั่งยืนในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจาก
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้งและอุทกภัย และความพยายามที่จะบรรลุความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินภายในปี 2573 โดยใช้แนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation 
Neutrality : LDN) และหลักการในการด้าเนินงาน ได้แก่ การก้าหนดเปูาหมายและมาตรการ LDN การสร้างความ
เชื่อมโยงและขยายผลในด้านนโยบาย การพัฒนาหุ้นส่วนการด้าเนินงาน การด้าเนินมาตรการการจัดการที่ดินในเชิงบูรณา
การเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

(2) ประเทศไทยน้าตัวช้ีวัด LDN ไปใช้ในการก้าหนดเปูาหมายของประเทศซึ่งเป็นความสมัครใจ 
โดยสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงการด้าเนินงาน LDN เข้าสู่การด้าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาฯ และประยุกต์ใช้หลักการด้าเนินงาน LDN ในการด้าเนินงานอนุสัญญาฯ โดยสร้างความ
ร่วมมือท้ังจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ ในการด้าเนินมาตรการ
การจัดการที่ดินเพื่อบรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ภายในปี 2573 ตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(3) ส่งเสริมการจัดท้าแผนการขยายผล/ขับเคลื่อนแนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรทีด่นิ 
(LDN) หรือ Leverage Plan เพื่อสร้างความเชื่อมโยง LDN สู่ภาคนโยบายการด้าเนินงานขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย แหล่งเงินและความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการแห่งชาติที่เช่ือมโยงกับ 
LDN ใช้หลักการติดตามประเมินผลที่อนุสัญญาฯ ก้าหนดมาใช้ในการติดตามประเมินผลความส้าเร็จของการด้าเนินงาน 
และมุ่งพัฒนาตัวช้ีวัดที่สนับสนุนให้การติดตามประเมินผลส้าเร็จมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การพัฒนายุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของอนุสัญญาฯ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ปี 2561 – 2573 โดยมีวิสัยทัศน์ที่มีเปูาหมายที่ชัดเจนมุ่งบรรลุ

เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไม่เปลี่ยนแปลงจากยุทธศาสตร์ฉบับเก่าโดยให้
ความส้าคัญกับบริบทการพัฒนาพื้นที่ได้รับผลกระทบมาเป็นล้าดับแรกและผลกระทบที่คาดหวัง (expected impact) 
ชัดเจน สนับสนุนให้เกิดการด้าเนินมาตรการการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ก้าหนดกรอบการด้าเนินงาน และ
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ตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผลของประเทศภาคีสมาชิกที่ชัดเจน 
การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนการพัฒนาการรายงานผลการด้าเนินงาน ซึ่งให้ความส้าคัญกับการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการด้าเนินงานในพื้นที่ของประเทศภาคีสมาชิกซึ่งถือเป็นข้อมูลส้าคัญในการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ 
และการรายงานผลการด้าเนินงานในตัวช้ีวัดหลักตามที่ก้าหนดในยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ทุก 4 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการรายงานผลตามกรอบ LDN ท้าให้ประเทศภาคีสมาชิกลดภาระด้านการจัดท้ารายงานและท้าให้ได้ข้อมูล 
ผลการด้าเนินงานท่ีชัดเจนมากขึ้นจากการด้าเนินงานด้านการปูองกัน ลดผลกระทบ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

การพัฒนาความร่วมมือกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
สนับสนุนการขยายกรอบความร่วมมือของอนุสัญญาฯ กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global 

Environment Facility : GEF) และเห็นว่า GEF มีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัต
ตามอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างการจัดการทรัพยากรที่ดินที่ส่งผลต่อการลดผลกระทบและ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร 

ผลการด าเนินงานของอนุสัญญาฯ ในปี 2559 – 2560 
(1) ผลการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ ปี 2559 – 2560 ได้แก่ สนับสนุนประเทศภาคีสมาชิก

จ้านวน 100 ประเทศ ในการจัดท้าเปูาหมาย LDN ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาการ
ประสานงานด้านการบรรเทาผลกระทบและการปูองกันภัยแล้งและพายุทะเลทรายผ่านการสร้างภาคีเครือข่ายและการให้
ค้าปรึกษาทางวิชาการ และสร้างความเข้าใจถึงความส้าคัญของที่ดินต่อการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องส้าคัญ เช่น  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาการด้าเนินงานร่วมกันระหว่างอนุสัญญาฯ จะท้าให้เกิด
การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ในด้านการจัดการที่ดิน โดยขอให้ส้านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ พัฒนาช่องทางในการ
เข้าถึงฐานข้อมูล และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประเทศภาคีสมาชิกจะใช้ประโยชน์ในการ
ด้าเนินงานอนุสัญญาฯ 

(2) ขอให้ส้านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ พัฒนาระบบ UNCCD Knowledge Hub ให้ครอบคลุมทุก
ประเภทของการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการด้าเนินโครงการการจัดการ
ที่ดินอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Management : SLM) ของประเทศก้าลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบ 

อื่นๆ 
หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากประเด็นท่าทีการเจรจาน้ี หากไม่เป็นการขัดกับท่าทีการเจรจา

ของประเทศไทยและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding) ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าคณะ
ผู้แทน 

5.2 องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 13 ดังนี้  
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5.2.1 รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
5.2.2 ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน 2 คน 
5.2.3 ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 2 คน 
5.2.4 ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2 คน 
5.2.5 ผู้แทนส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 คน 
5.2.6 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้า 1 คน 
5.2.7 ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 1 คน 

มติ ครม. : เห็นชอบและรับทราบตามที ่กษ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบการเจรจาของประเทศไทย
ส้าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 13  
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. 
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2561 ของการยางแห่งประเทศไทย (งบท้าการ) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานงบประมาณ 2561 ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในส่วนของงบท้าการ 
จ้านวน 14,537.2794 ล้านบาท  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 มีมติอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2561 รวม 14,666.5194 ล้านบาท ตามที่ กยท. เสนอ แบ่งเป็น งบท้าการ 
14,537.2794 ล้านบาท และงบลงทุน 129.2400 ล้านบาท  

2. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของงบท้าการจ้านวนเงินรวาม 14,537.2794 ล้านบาท 
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ทุน กยท. 3,843.5517 ล้านบาท 
- ผลผลิตส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 3,759.0761 ล้านบาท 
- ผลผลิตการจัดตลาดยางพาราแบบครบวงจร 5.0000 ล้านบาท 
- โครงการช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม 4.8620 ล้านบาท 
- โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 7.5000 ล้านบาท 
- โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 58.7800 ล้านบาท 
- โครงการจัดตั้งตลาดน้้ายางสดระดับท้องถิ่น 4.0000 ล้านบาท 
- โครงการสนับสนุนสินเช้ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 0. 3336 ล้านบาท 
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 4.0000 ล้านบาท 

2.2 กองทุนพัฒนายางพารา 
- ผลผลิตส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 10,693.7277 ล้านบาท 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปตามนัยแห่งระราชบัญญัติ 
การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 55 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



9 

 

3. ส่วนของงบลงทุน กยท. ได้เสนอให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา
ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 โดย สศช. จะเป็นหน่วยงานที่น้าเสนอในภาพรวมให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. (กยท.) รับความเห็นของ กค. และ สศช. รวมทั้งข้อสังเกตของ สงป.  
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : สรุปผลการเดินทางเยือนรัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบสรุปผลการประชุมผลการเดินทางเยือนรัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ระหว่างวันท่ี 17 – 21 กรกฎาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือ  

ด้านการเกษตร กับ รมว.กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 และได้หารือทวิภาคี
ร่วมกันโดยทั้งสองฝุายเห็นชอบใน 3 ประเด็น คือ  

(1) ให้มีการจัดตั้งคณะท้างานร่วมด้านการเกษตรและประชุมหารือโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรที่ทั้งสองฝุาย
สนใจภายใต้ความตกลงดังกล่าว เช่น ด้านการเกษตร การชลประทาน เป็นต้น 

(2) ฝุายอิสราเอลขอให้ฝุายไทยจัดส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ที่ฝุายไทยสนใจ ในเรื่องการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับไร่นา รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรฝุายไทยในการด้าเนินโครงการ
สนับสนุนเทคโนโลยีด้านระบบชลประทาน  

(3) การอ้านวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสินค้าพืช ผัก ผลไม้  
และปศุสัตว์ 

2. การเย่ียมชมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ า
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของอิสราเอล ไดแก่ 

(1) ศูนย์วิจัยการเกษตร มีการด้าเนินงานที่โดดเด่นในเรื่องการตรวจสอบหาสาเหตุของโรคพืชการเก็บรักษาและ
อนุรักษ์พันธุ์พืช การวิจัยปริมาณความต้องการน้้าของพืชแต่ละชนิดการพัฒนาโคนมที่ให้ผลผลิตสูง  

(2) โรงบ้าบัดน้้าเสียแห่งแคว้นดาน ซึ่งเป็นโรงบ้าบัดน้้าเสียขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐอิสราเอล มีการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่
ประมาณ 120 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยน้าน้้าจากภาคครัวเรือนมาบ้าบัดและส่งไปยังพื้นที่ก ารเกษตร เช่น  
พื้นที่ปลูกอะโวคาโด ส้ม มะกอก และฟาร์มปศุสัตว์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อน้ามาปรับใช้กับพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีแห้งแล้ง  เพื่อให้เกิดการใช้น้้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
20 ปี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) โรงงานผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลฮาเดรา ซึ่งสามารถผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล สร้างน้้าสะอาดและสามารถบริโภคได้
ส้าหรับผู้คนกว่า 1 ล้านคน โดยมีจุดเด่นมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพคุ้มทุน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. การเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบสหกรณ์การเกษตรของอิสราเอล ได้แก่ 
(1) สหกรณ์การเกษตรโมชาเว ฮาเนเกฟ ซึ่งมีการปลูกผลไม้ในพื้นที่แห้งแล้งขนาดใหญ่ โดยใช้ระบบชลประทาน  

ทั้งแบบน้้าหยดบนผิวดิน รวมทั้งใช้น้้าในแปลงเกษตรที่ได้จากโรงบ้าบัดน้้าเสียแห่งแคว้นดาน  
(2) สหกรณ์การเกษตรกราน็อท ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีระบบบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค 

รวมทั้งการบริหารงานด้านการเงิน อุตสาหกรรมการเกษตร พลังงาน และการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม โดยมีการ
บริการจัดการทรัพยากรการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ประโยชน์ได้รับ 
(1) การน้าการบริหารจัดการน้้าของรัฐอิสราเอลมาปรับใช้กับพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีแห้งแล้ง เพื่อให้เกิดการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ความตกลงฯ ที่ได้ลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นหนังสือสนธิสัญญา ซึ่งในการด้าเนินการความร่วมมือภายใต้ความตกลง

ดังกล่าว ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของไทย 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ  

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP 23) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (ASEAN Joint Statement 
on Climate Change to COP 23) 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ 

3. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัด  
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ ทส. พิจารณาด้าเนินการได้ โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รายงานว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปี พ .ศ. 2560 ได้ยกร่างแถลงการณ์ 

ร่วมอาเซียนฯ และน้าเสนอต่อที่ประชุมเตรียมการส้าหรับการประชุมคณะท้างานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับกรอบระยะเวลา
ในการจัดท้าแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ และเห็นชอบให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสงค์จะเพิ่มเติมข้อความ  
ในร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ จัดส่งข้อคิดเห็นให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้น้าความเห็นที่
ได้รับจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาปรับปรุง และน้าเสนอต่อที่ประชุมคณะท้างานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล้าดับ โดยที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์อาเซียนฯ ดังกล่าว และให้น้าร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรี  
ด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมในวันท่ี 11 กันยายน 2560 โดยร่างแถลงการณ์ร่วม
อาเซียนฯ ต้องได้รับการรับรองและเห็นชอบในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 

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

เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในความร่วมมือการด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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10 – 14 พฤศจิกายน 2560 ก่อนที่ประธานอาเซียนจะจัดส่งหรือกล่าวร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ในการประชุม  
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 ระหว่างวันท่ี 15 – 16 พฤศจิกายน 
2560 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

2. ทส. โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลาง
ของประเทศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคณะท้างานอาเซียน  
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างและปรับแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ 
กับประเทศสมาชิกอาเซียน นับตั้งแต่มีการยกร่างเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และน้าเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ  
ต่อคณะท้างานเจรจาส้าหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้วยแล้ว โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ และให้น้าร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ เสนอ ครม. พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อทราบ 

3. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ เป็นการแสดงถึงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือ  
การด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  
และความตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

3.1 การสนับสนุนด้านการเงิน การเสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพียงพอ 
คาดการณ์ได้ โปร่งใส และเป็นไปตามความต้องการที่เป็นไปตามพันธกรณีระยะยาวของภาคีประเทศพัฒนาแล้ว  
ในการเพิ่มความมุ่งมั่นด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุล 

3.2 การเข้าถึงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการด้าเนินงานจากกองทุน Green Climate Fund 
(GCF) ที่ควรได้รับการอ้านวยความสะดวกและเข้าถึงได้จริง 

3.3 การจัดให้มีกลไกการด้าเนินงานแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีประเทศก้าลังพัฒนาอื่นๆ  
เพื่อยกระดับการปูองกันและการจัดการอย่างยั่งยืน ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ  
และภูมิประเทศ รวมทั้งระบบนิเวศที่เปราะบางทั้งทางบก ทางชายฝั่งทะเล ผ่านแนวปฏิบั ติเชิงภูมิทัศน์เพื่อสร้าง 
ภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.4 การตอบสนองอย่างทันท่วงทีในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นผ่านกลไกที่มีอยู่ภายใต้ความตกลงอาเซียน 
ว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการสนับสนุนการด้าเนินมาตรการ
ปรับตัวในภาคการเกษตร โดยตระหนักถึงบทบาทที่ส้าคัญของภาคการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารและการให้ผล
ประโยชน์ร่วมด้านการปรับตัว 
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มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 23 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP 23) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

 
  



15 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม Asia – Pacific Ministerial Summit on 
the Environment ระหว่างวันท่ี 5 – 8 กันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร 

2. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การ

รับรองในร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว 
4. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย 

ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน้ากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่จนสิ้นสุด  
การประชุมในวันท่ี 8 กันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รายงานว่า เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส้าหรับเอเชียและ

แปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) และผู้อ้านวยการบริหาร
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment: UN Environment) ได้เชิญรัฐบาลไทย 
ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Asia – Pacific Ministerial Summit on the Environment ระหว่างวันที่ 5 – 8 
กันยายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่ควบรวมการประชุมระดับรัฐมนตรี  
ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้สหประชาชาติสองการประชุมไว้ด้วยกัน ได้แก่ (1) การประชุมรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาส้าหรับเอเชียและแปซิฟิกของเอสแคป (Ministerial Conference on Environment and 
Development in Asia and Pacific – MCED) ครั้งที่ 7 และ (2) การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้าน
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในกรอบโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment’ s 
Forum of Ministers and Environment Authorities of Asia Pacific) ครั้งที่ 2 โดยรูปแบบการประชุมแบ่งเป็น  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต./สศก./ชป./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
ที่เป็นประเด็นส้าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2 ระดับ ได้แก่ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 และการประชุมระดับรัฐมนตรี 
(ministerial segment) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (ministerial segment) 
จะร่วมกันรับรองปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการ
ด้าเนินงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคต่อไป 

2. การประชุม Asia – Pacific Ministerial Summit on the Environment มีหัวข้อหลัก คือ “Towards a 
resource efficient and pollution free Asia – Pacific” ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
การขจัดมลพิษในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการด้าเนินการตามผลลัพธ์
ของการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาฯ ของเอสแคป ครั้งที่ 6 และเสนอแนวทางส้าหรับแผน 
การด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และทบทวนผลการด้าเนินการในระดับภูมิภาคตามข้อมติของที่ประชุม
สมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 2 (The second session of 
United Nations Environment Assembly: UNEA) และให้ข้อเสนอแนะของภูมิภาคต่อหัวข้อหลักของการประชุม 
UNEA สมัยที่ 3 รวมถึงประเด็นส้าคัญที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติควรให้ความสนใจส้าหรับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก 

3. ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นเอกสารที่แสดงแนวทาง  
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนส้าคัญหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการยืนยัน
ค้ามั่นที่จะด้าเนินการตามพันธกรณีระดับโลกที่ได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ สาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค.ศ. 2030 ข้อตกลงปารีส วาระปฏิบัติการแอดดิสอาบาบาของการประชุมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ว่าด้วยการระดม
ทุนเพื่อการพัฒนา กรอบเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2015 – 2030 วาระใหม่เรื่องเมือง เป็นต้น ซึ่งตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเน้นถึงความจ้าเป็นเร่งด่วน  
ในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค  
ที่เป็นประเด็นส้าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เป็นต้น และยังพยายามร่วมกันในการสร้างความ
เข้มแข็งและประสานงานขององค์กรสหประชาชาติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

4. กต. มีความเห็นว่าการประชุม Asia – Pacific Ministerial Summit on the Environment เป็นเวทีส้าคัญ 
ที่ไทยสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนากับประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงผลักดันประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ของไทยให้เป็นท่าทีของภูมิภาคต่อการประชุม UNEA 
ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2560 จึงขอให้ ทส. ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักส้าหรับโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของประเทศไทย พิจารณาส่งผู้แทนระดับสูงที่เหมาะสมเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี 
(Ministerial segment) และมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในการประชุมดังกล่าว 
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5. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุม Asia – Pacific Summit on the Environment 
ประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
(2) ผู้แทน ทส . (3) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (กต. ) และ (4) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สธ. )  
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว 

มติ ครม. : รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญารัฐมนตรี
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิกในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม . ได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 เพื่อขอขยายกรอบระยะเวลาการด้าเนินงานของแผนปฏิบัติการ

โครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 
สารัตถะ : บจธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559  
(เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดิน
ท้ากินเป็นของตนเอง) โดยขอขยายกรอบระยะเวลาการด้าเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ .  
ที่คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการด้าเนินงานและ
งบประมาณแล้ว จากเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
426,795,811 บาท ดังนี ้

(1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร จ้านวน 249,195,113 บาท 
(2) โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจ้านองและ

ขายฝาก จ้านวน 134,660,213 บาท 
(3) โครงการน้าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น้าร่อง 5 ชุมชน จ้านวน 42,940,485 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  

น้าเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเองแล้ว 
จ้านวน 690,200,000 บาท ไปด้าเนินโครงการ จ้านวน 5 โครงการ โดยให้จัดท้าแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลา
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลถึงเดือนกรกฎาคม 2560 แต่เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในการปฏิบัติงาน เช่น มีกรอบ
ระยะเวลาของโครงการจ้ากัด การด้าเนินงานด้านการจัดซื้อที่ดิน การให้สินเช่ือและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน
ให้แก่เกษตรและผู้ยากจนมีกระบวนการในการด้าเนินงานหลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลามากจึงไม่สามารถด้าเนิน
โครงการให้ส้าเร็จตามกรอบระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดได้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยขอขยายกรอบระยะเวลาการด้าเนินงานจากเดิมสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บจธ./กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้แผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. สามารถ
ด้าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และอ้านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการประสบปัญหาไม่มี
ที่ดินท้ากิน มีที่ดินแต่ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ หรือจะสูญเสียสิทธิ
ในที่ดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 จ้านวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบ
วงจร (2) โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจ้านองและฝากขาย 
(3) โครงการน้าร่องธนาคารที่ดินในพ้ืนท่ีน้าร่อง 5 ชุมชน 

มติ ครม. : เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเอง) ตามที่สถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )  
รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป ทั้งนี้  ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน)  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนและเร่งรัดกระบวนการด้าเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้สถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) สามารถด้าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด 
เชน่ กระบวนการจัดท้ารังวัดที่ดิน เป็นต้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบการให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

 2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาไปพร้อมกันกับการให้สัตยาบันสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดการคุ้มครอง  
การด้าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  
แก่องค์การฯ คณะมนตรี ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ภายในเขตแดนรัฐภาคี รวมทั้งก้าหนดกลไกเพื่อปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ มีสาระส้าคัญเป็นการห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธ

นิวเคลียร์และระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆ ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อม และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านพลเรือน และการทหาร 
โดยประเทศที่ให้สัตยาบันจะไม่ด้าเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์ในรูปแบบใดก็ตามห้ามหรือระวัง
ปูองกันมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกรูปแบบในอาณาเขตของประเทศตนเองและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ทุกรูปแบบ ทั้งน้ี ก าหนดให้สนธิสัญญาน้ีมีผลใช้บังคับในเวลา 180 วันภายหลังวันที่รัฐภาคีทั้งปวงที่มี
รายชื่อในภาคผนวก 2 (จ านวน 44 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บังกลาเทศ เบลเยี่ยม บราซิล 
บัลแกเรีย แคนาดา ชิลี จีน โคลอมเบีย เกาหลีเหนือ อิยิปต์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมันนี้ ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย 
อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม) อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุุน เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ปากีสถาน เปรู โปแลนด์ โรมาเนีย 
เกาหลีใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สโลวาเกีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี ยูเครน สหราชอาณาจักร 

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

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในการเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่นคง
ระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และซาอีร์) ท้ายสนธิสัญญาน้ีได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาแล้วน้ัน 
2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์ 

โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
2.1 ก้าหนดบทนิยามของค้าว่า “สนธิสัญญา” และ “องค์การ” 
2.2 ก้าหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

และก้าหนดให้ รมว.วท. ประกาศวันที่ข้อบทบาทของสนธิสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้ว ในราชกิจจานุเบกษา 
2.3 ก้าหนดให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่องค์การ ผู้แทนของรัฐภาคี รวมทั้งผู้แทนส้ารองและที่ปรึกษา  

ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู้แทนส้ารองและที่ปรึกษา ผู้อ้านวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยตรวจ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การ และผู้สังเกตการณ์ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ท้าการ กระดาษเอกสาร หนังสือโต้ตอบ  
ของคณะผู้ตรวจ รวมทั้งบันทึกของคณะผู้ตรวจ สารตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจน้ามา
เพื่อใช้ในการตรวจที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การด้าเนินงาน และการปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อบทของสนธิสัญญา ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่  
หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 

2.4 ก้าหนดให้ รมว.วท. และ รมว.กต. รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ้านาจหน้าท่ีของตน 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เนื่องด้วยประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 

โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2539 ด้วยความมุ่งหมายในการห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และระเบิด
นิวเคลียร์อื่นๆ ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อปูองกันมิให้มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ก้าวหน้าขึ้นไป และด้วยจุดยืน  
ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการก้ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝูาระวังด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตามมาตรฐานสากล จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันสนธิสัญญาดังกล่าว ตามที่ วท . เสนอ อย่างไรก็ดี  
การให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้ประเทศไทยยังคงต้องด้าเนินการตรากฎหมายอนุวัติเพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  
การด้าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงควรให้ความเห็นชอบ  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
ตามที่ วท. เสนอ เพื่อที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาและด้าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณี 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติดังนี ้
1. เห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสนธิสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ การเสนอสนธิสัญญาดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เสนอไปพร้อมกับ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  
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2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการ ห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

3. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าสัตยาบันสารเพื่อให้สนธิสัญญาฯ มีผลผูกพันตามสนธิสัญญาฯ 
ทั้งนี้ ให้ยื่นสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบสนธิสัญญาตามข้อ 1. และร่างพระราชบัญญัติฯ  
ตามข้อ 2. ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 14 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารจ้านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
1.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2568 
1.2 ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน – จีน พ.ศ. 2559 – 2563 
1.3 ร่างแผนด้าเนินงานอาเซียน – สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ. 2560 – 2563 
 2. อนุมัติให้ รมว.ทส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองเอกสารจ้านวน 3 ฉบับ ดังกล่าว 
 3. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าในร่างเอกสารจ้านวน 3 ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือ 

ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ ทส. ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เนการาบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14  

(14th ASEAN Ministerial Meeting on the Enviroment : 14th AMME)และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 
11 – 13 ก.ย. 2560 ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยจะมีการรับรองเอกสารต่างๆ จ้านวน 3 ฉบับ ได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 28 (28th ASEAN Senior Officials Meeting on 
the Environment : 28th ASOEN) เมื่อวันท่ี 26 – 27 ก.ค. 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดังนี้ 

1.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Plan on 
Environment 2016 - 2025) 

จัดท้าขึ้นเพื่อเป็นแผนงานและกรอบการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่เปูาหมายแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Socio – Cultural Community Blueprint 2025 : 
ASCC Blueprint 2025) ที่ผู้น้าประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรองโดยแผนยุทธศาสตร์ฯ มีสาระส้าคัญ คือ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต./สศก./กป./วก./พด./ชป./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่ งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ส่งเสริมการหารือด้านนโยบายเรื่องสิ่ งแวดล้อมและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



24 

 

การจัดล้าดับความส้าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 7 สาขา ได้แก่ 
1) การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในปี 2025 

ความหลากหลายทางชีวภาพจะมีมูลค่า ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้อย่างฉลาด และให้ผลประโยชน์ที่มีความส้าคัญยิ่ง  
ต่อประชาชน และเพื่อส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของธรรมชาติและการใช้แนวทางบูรณาการที่ยึดระบบนิเวศ  
เป็นหลัก หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คณะท้างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ/ 
ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
ของอาเซียนจะได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน ระบบนิเวศอันเป็นของร่วมกัน พื้นที่และชนิดพันธุ์ดั้งเดิมได้รับการคุ้มครอง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และจิตส้านึกของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเล
ได้รับการปลูกฝัง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่สะอาดและสมบูรณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน
โดยการลดภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการประสานงานภายในหน่วยงานและระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คณะท้างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 

3) การจัดการทรัพยากรน้้า วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนส้าหรับทรัพยากรน้้า สามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม และปริมาณน้้าที่เพียงพอโดยมีคุณภาพที่ยอมรับได้
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อจัดทรัพยากรน้้าอย่างเพี ยงพอ 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดจ้านวนประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงน้้าดื่มปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน  
และเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติเกี่ยวกับน้้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับความสามารถในการปรับตัวแก่สังคมและ  
ระบบนิเวศ หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คณะท้างานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้้า 

4) สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมือง/พื้นที่เมืองในอาเซียนมีความยั่งยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน เพื่อส่งเสริม
การขยายตัวของเมืองอย่างยั่งยืนและเมืองที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศได้ในอาเซียน หน่วยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบ คณะท้างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม – เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งขันในกรอบการท้างานระดับโลกที่เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ ประสานกิจกรรมภายในประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติอันเป็นเลิศและบทเรียนที่ได้เรียนรู้มา ตลอดจนอ้านวยความสะดวกให้เกิดการเข้าถึงการให้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คณะท้างานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6) สารเคมีและของเสีย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการประสานงานและความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคในการแก้ปัญหาของเสียและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมทั้งในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสีย
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อันตรายข้ามแดนภายใต้ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบต่างๆ ที่ได้ตกลงกันแล้วในระดับ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประสบความส้าเร็จในการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ตลอดวงรอบชีวิตของสิ่งเหล่านั้น โดยสอดคล้องกับกรอบการท้างานระหว่างประเทศที่ตกลงกันไว้แล้ว และเพื่อลดภัย
คุกคามที่เพิ่มขึ้นจากสารเคมีอันตรายและของเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น 
การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการปูองกันการขนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายซึ่งสารเคมีอันตรายและ  
ของเสีย และการเสริมสร้างสมรรถนะที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการที่ดีในการการแก้ปัญหาสารเคมีและของเสีย 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คณะท้างานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย 

7) สิ่งแวดล้อมศึกษา [และการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน] วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมโดยผ่านโครงการให้การศึกษาและปลูกจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อภัยคุกคามและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ก้าลังเกิดขึ้น 
เพื่อที่จะสร้างชุมชนอาเซียนที่มีพลวัต ยั่งยืน และสามารถปรับตัวได้ ที่จะมีส่วนช่วยอย่างแข็งขันให้บรรลุเปูาหมาย  
การพัฒนาท่ียั่งยืนระดับโลกได้ หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คณะท้างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย การจัดล้าดับความส้าคัญของประเด็นทางสิ่งแวดล้อม กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ที่ได้ 
ตัวช้ีวัด และประเทศผู้น้าในแต่ละกิจกรรม เป็นการบูรณาการให้เกิดความเช่ือมโยงด้านสิ่งแวดล้อมในแผนงาน  
พ.ศ. 2568 (Blueprint 2025) ของประชาคมอาเซียนร่วมกับสามเสา ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ 
และเสาสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ความร่วมมือทางทะเล อาชญากรรมข้ามชาติด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดน 
ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรและปุาไม้ และการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มียุทธศาสตร์ร่วมกัน  
ในการด้าเนินการต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน 

1.2 ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน – จีน พ.ศ. 2559 – 2563 (ASEAN – Chain 
Environmental Cooperation Action Plan 2016 - 2020) 

จัดท้าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางด้าเนินการตามยุทธศาสตร์อาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2559 – 2563 ให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการ
ด้าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การหารือแลกเปลี่ยนด้านนโยบาย อาทิ การหารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน
และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน – จีน 2) การจัดการข่าวสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ จัดตั้งเวทีร่วม
อาเซียน – จีน ว่าด้วยการเผยแพร่ข่าวสารสิ่งแวดล้อม 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนและจีน  
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ 4) การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ อาทิ พัฒนาแผนความร่วมมืออาเซียน – จีน ว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ 5) อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กรอบงาน  
ความร่วมมืออาเซียน – จีน เพื่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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1.3 ร่างแผนด้าเนินงานอาเซียน สหประชาชาติ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. 2560 – 2563 (ASEAN – UN Action Plan on Environment and Climate Change 2017 - 2020) 

จัดท้าขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับสหประชาชาติต่อการด้าเนินการลดการปล่ อย 
ก๊าซเรือนกระจกของอาเซียน และมีสาระส้าคัญ ได้แก่ เสริมสร้างพร้อมผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการ
สนับสนุนการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 สาขาของแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังว่าผลลัพธ์
ของแผนด้าเนินงานดังกล่าวจะผลักดันให้อาเซียนไปสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดลง รวมถึงร่วมผลักดันการด้าเนินงานไปสู่เปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆ จะระบุถึง
งานที่ลงมือปฏิบัติได้พร้อมกับตัวช้ีวัดความส้าเร็จมูลค่าเพิ่มที่สหประชาชาติสนับสนุนในสาขาที่ขาดทรัพยากรและ  
ช่องว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ร่วมกันและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสนับสนุนแผนนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) ส่งเสริมการหารือด้านนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ความรู้และประสบการณ์ส่งเสริมขีดความสามารถ 
ในการท้าเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในกระแสหลัก 4) มีโครงการตัวอย่างใน 1 ประเทศ
หรือมากกว่าเพื่อน้าไปขยายต่อในประเทศอ่ืนๆ โดยเน้นการด้าเนินซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ที่มีผลกระทบสูง และมีความยั่งยืนสูง  
โดยให้ความส้าคัญกับงานที่มีทรัพยากรอยู่แล้วหรือที่จะก่อให้เกิดรายได้ และโครงการที่ครอบคลุมหลายด้าน  
และด้าเนินการหลายปีมากกว่ากิจกรรมเดี่ยวๆ 

2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 14 จะมีขึ้นในวันท่ี 12 ก.ย. 2560 ณ เนการา
บรูไนดารุสซาลาม 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์ของ 
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม .  
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
  



27 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในท้องที่ต้าบลแม่นาเรือ ต้าบลแม่ใส และต้าบลแม่กา อ้าเภอเมืองพะเยา  
จังหวัดพะเยา ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการ
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค้าร้อง
เป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่า มีผู้ยื่นค้าร้อง 28 ฉบับ 24 ราย 3 เรื่อง โดยเป็นค้าร้องด้านข้อก้าหนด จ้านวน 1 เรื่อง  
และเป็นค้าร้องด้านการคมนาคมและขนส่ง จ้านวน 2 เรื่อง คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 – 1 8 ก.ย. 
2559 พิจารณาค้าร้องต่างๆ และมีมติให้ยกทุกค้าร้อง ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการต ามขั้นตอน
พระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง  
แต่เนื่องจาก พ้ืนท่ีตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวทับซ้อนกับพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินนั้น ดังนั้น เห็นควรให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองตรวจสอบพื้นที่และรายละเอียดแผนที่ท้ายร่างกฎกระทรวงที่จะด้าเนินการร่วมกับส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนมีการประกาศใช้บังคับต่อไป รวมทั้งกรมชลประทานขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญ
กับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากที่สุด โดยควรค้านึงถึงปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณการใช้น้้า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้  

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่ เกี่ยวข้อง หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นอุปสรรคกับการระบายน้้าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ มท. รับความเห็นของ อก. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050960 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2/2560 
 
สารัตถะ : คตปท. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (คตปท.) ครั้งท่ี 2/2560 
และเร่งรัดการด้าเนินการของหน่วยงานตามเปูาหมายของการปฏิรูปด้านต่างๆ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คตปท. ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 2560 สรุปสาระส้าคัญ ดังนี้ 
1. การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก้ากับการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ได้เสนอ
การปฏิรูปกฎหมาย ได้แก่ 

1.1 การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและเป็นภาระต่อการประกอบอาชีพของประชาชน  
เช่น การส้ารวจกระบวนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลของธนาคารโลก ตามตัวช้ีวัดจาก Doing Business 
การพิจารณาการยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ใบอนุญาต (Licenses) 

1.2 การจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่น กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ กฎหมายว่าด้วยมาตรการและกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.3 การเร่งรัดและติดตามการจัดท ากฎหมาย เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจาก
การเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ... 

1.4 การเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกของประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... (One Stop Service) 

มติท่ีประชุม 
(1) เห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก้ากับการปฏิรูปกฎหมายเสนอ 
(2) เห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก้ากับการปฏิรูปกฎหมายด้าเนินการร่วมกับส้านักงาน 

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

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก.พ.ร. เพื่อยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
(3) มอบหมายส้านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด้าเนินการของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก้ากับการปฏิรูปกฎหมายต่อไป โดยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
(4) มอบหมายส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาจัดท้ากฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับฟังความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก้าหนด 
2. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (Administrative Reform) 

ส้านักงาน ก.พ.ร. และส้านักงาน ก.พ. ได้น้าเสนอการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน สรุปได้ดังนี้ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

3. การปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (Structural Reform) 
คณะอนุกรรมการบูรณาการการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างได้มีข้อเสนอการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง 

รวม 8 เรื่อง ได้แก ่
3.1 การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
3.2 การปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เช่น การผลักดันร่างพระราชบัญญัติธนาคาร

ที่ดิน การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินอัตราก้าวหน้า 
3.3 การปฏิรูประบบความมั่นคงทางอาหาร เช่น ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ  

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
3.4 การปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ า เช่น ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 

การคลัง พ.ศ. .... 
3.5 การปฏิรูปกระบวนการนิติบัญญัติ เช่น การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
3.6 การปรับปรุงและจัดท ากฎหมายเพ่ือการปฏิรูปประเทศ เช่น กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ร่างพระราชบัญญัติผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
3.7 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เช่น เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน 
3.8 การปฏิรูประบบการศึกษา โดยปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

เสนอ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง [ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ ส้านักงานอัยการสูงสุด ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อก้ากับการปฏิรูปกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ต้ารวจ)] ด้าเนินการตามกรอบเวลา 
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และแจ้งความคืบหน้าให้ฝุายเลขานุการ คตปท. เพื่อน้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
4. การปฏิรูปเชิงพ้ืนที่และสังคม (Area Based Reform) 

คณะอนุกรรมการสานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีและสังคม ซึ่งมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการ 
ได้น้าเสนอโครงการในการสานพลังเพื่อปฏิรูปพ้ืนท่ีและสังคม ได้แก่ 

4.1 โครงการสานพลังเพ่ือปฏิรูปพ้ืนที่และสังคม โดยการเปิดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้าง
วาระปฏิรูปของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสัญญาประชาคม (กระบวนการสร้างประชาธิปไตยฐานราก) 

4.2 Quick Win การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด Participatory Reform โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือดึงคนมาร่วมคิดร่วมท้าลดความขัดแย้ง 

4.3 โครงการสานพลังคนรุ่นใหม่ร่วมปฏิรูปเพ่ือพัฒนาชุมชน 4.0 เป็นการยกระดับการพัฒนาในพื้นที่ให้ได้
อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตน และเป็นแกนประสานการสร้างการปฏิรูปชุมชนหรือ
ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี (Change Agent) 

มติท่ีประชุม 
(1) เห็นชอบในหลักการโครงการ “การสานพลังเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปพื้นที่และสังคม (Area Based 

Reform)” โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และส้านักงานสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) สนับสนุน
การด้าเนินการและงบประมาณ 

(2) เห็นชอบในหลักการโครงการ “สานพลังคนรุ่นใหม่ร่ วมปฏิรูปเพื่อพัฒนาชุมชน 4.0”  
โดยมอบหมายให้เป็นภารกิจ สพม. ด้าเนินโครงการดังกล่าว และใช้งบประมาณของ สพม. เพื่อด้าเนินการตามโครงการ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศเสนอ 
 


