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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองเชียงรากใหม่   
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และเพื่อให้การใช้น้้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานเพื่อกิจการโรงงานการประปา หรือกิจการอื่ นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ปริมาณน้้าในแหล่งเก็บน้้ามีปริมาณน้้าลดลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าจาก
ทางน้้าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท้าให้ทราบถึงปริมาณน้้าที่ขาดหายไปจากระบบการ
ชลประทานและเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต
สมควรให้ทางน้้าชลประทานที่ได้ประกาศเป็นทางน้้าชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนด
ทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 15/2559) ลงวันที่ 29 ส.ค. 2559 
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518  

2. ให้ทางน้้าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลเชียงรากน้อย อ้าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ถึงกิโลเมตรที่ 0.972 ในท้องที่ต้าบลเชียงรากน้อย อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผน
ที่ท้ายกฎกระทรวงน้ี เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทาน
อย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท้าให้ทราบถึง
ปริมาณน้้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการ
รองรับการขออนุญาตใช้น้้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และ
ภาคธุรกิจอ่ืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ้าเดือนกรกฎาคม 2560 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ้าเดือนกรกฎาคม 2560 และแนวโน้มเดือน
สิงหาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน ก.ค. 2560 อยู่ที่ระดับ 126.98 ลดลงจากเดือน ก.ค. 2559 ร้อยละ 2.64 

เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 15.62 โดยสินค้าส้าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน ล้าไย 
สุกร ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.38 โดยสินค้าส้าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้้ามัน ล้าไย มังคุด สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 15.62 สินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน ล้าไย สุกร และกุ้งขาว
แวนนาไม สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา และไก่เนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง
ร้อยละ 3.54 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มังคุด สินค้าท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ มันส้าปะหลัง  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ก.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมาดัชนีผลผลิต
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.38 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ล้าไย มังคุด สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และ 
กุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง
ร้อยละ 8.53 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน สับปะรดโรงงาน และเงาะโรงเรียน สินค้าส้าคัญที่ผลผลิต เพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ ยางพารา ล้าไย และมังคุด  

แนวโน้มเดือน ส.ค. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 2559 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล้าไย มังคุด เงาะโรงเรียน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 
2559 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล้าไย มังคุด และกุ้งขาวแวนนาไม 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และ 
การผลิตสินค้าเกษตร ท้าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มขี้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ้าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. อนุมัติในหลักการ ดังนี้ 

1. การเปิดศูนย์เพื่อจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจ้าเรือส้าหรับแรงงานต่างด้าว เพื่อท้างานในเรือประมง  
ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานด้วย เห็นควรมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงเป็นหน่วยงานหลัก 
โดยให้กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง 
จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมายให้การสนับสนุน 

2. เห็นควรอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้อ้านาจตามาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ยกเว้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ยกเว้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
เพื่อมิให้คนต่างด้าวดังกล่าวถูกด้าเนินคดีขณะที่เดินทางมาขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการขอรับหนังสือคนประจ้าเรือ  
ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2560  ถึงวันท่ี 15 พ.ค. 2560 และสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้จนกว่าหนังสือคนประจ้าเรือสิ้นอายุ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้เห็นชอบให้มีการออกประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ้าเรือตามกฎหมายว่าด้วย

การประมง พ.ศ. 2559 และประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ้าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกตามความใน พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อก้าหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ 
ในการออกหนังสือคนประจ้าเรือส้าหรับคนไทยและคนต่างด้าว เพื่อให้ท้างานในเรือประมง 

2. ตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี (เดิม 2 ฉบับ) ก้าหนดให้การออกหนังสือคนประจ้าเรือส้าหรับคนต่างด้าวนั้นต้อง
แนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตการท้างานของคนต่างด้าวมาด้วยแต่การเปิดให้มีการจดทะเบียนและขอรับรอใบอนุญาต  
การท้างานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานครั้งท่ีผ่านมาไม่ครอบคลุมแรงงานในเรือประมง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เพื่อท้างานในเรือประมงครั้งนี้จึงเป็นการเสนอขอให้อ้านาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
โดยยกเลิกประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีฉบับเดิม และออกประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีฉบับเดิม และออกประกาศส้านัก
นายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการใช้อ้านาจของอธิบดีกรมประมงในการออกหนังสือคนประจ้า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อ
ท้างานในเรือประมงโดยเร่งด่วนได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เรือส้าหรับคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวไม่จ้าต้องได้รับใบอนุญาตการท้างานของคนต่างด้าวมาก่อน และหนังสือคนประจ้าเรือ  
ที่จะออกให้นี้จะเป็นหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและใบอนุญาต
ให้ท้างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นหลักการที่ต่างไปจากเดิม 

3. การด้าเนินการตามร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีจะด้าเนินการดังนี ้
3.1 ก้าหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาซึ่งมีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีมาลงทะเบียนและยื่นค้าขอ

หนังสือคนประจ้าเรือภายในก้าหนดหนึ่งเดือน โดยให้มีการจัดท้าประวัติโดยกรมการปกครอง 
3.2 ก้าหนดให้เจ้าของเรือผู้ประสงค์จะให้คนต่างด้าวท้างานในเรือประมงของตนให้มาแจ้งต่อกรมประมงภายใน

ระยะเวลาที่ก้าหนด 
3.3 กรมประมงจัดท้าบัญชีรายช่ือนายจ้าง เพื่อให้คนต่างด้าวได้เลือกสมัคร โดยจะมี การก้าหนดวัน เวลาให้ทั้ง

นายจ้างและคนต่างด้าวมาเจรจากัน โดยมีพนักงานตรวจแรงงานและผู้ประสานงานด้านภาษามาร่วมตรวจสอบความถูกต้อง
ของสัญญาจ้าง และอาจมีผู้แทนขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย 

4. กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับหนังสือคนประจ้าเรือเป็นคนต่างด้าวซึ่งไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ครบถ้วน  
ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ประสานงานกับประเทศต้นทางเพื่อให้คนต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติโดยเร็ว 

5. กรณีคนต่างด้าวไม่ประสงค์จะท้างานในเรือประมง หรือไม่ผ่านการตรวจสุขภาพส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
จะด้าเนินการส่งคนต่างด้าวผู้นั้นออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่คนต่างด้าวผู้นั้นมีใบอนุญาตท้างานตามกฎหมายว่าด้วย  
การบริหารจัดการท้างานของตนต่างด้าวอยู่แล้ว 

6. การเปิดให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนและขอหนังสือคนประจ้าเรือกรณีนี้เป็นมาตรการเฉพาะหน้า เพื่อแก้ปัญหา  
การขาดแคลนแรงงานเพื่อท้างานในเรือประมงจะมีระยะเวลา 1 เดือน ตามที่ก้าหนดในร่างประกาศฯ  หากเกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงอีก เห็นควรให้มาตรการตามปกติของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านแรงงาน
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

7. การด้าเนินการดังกล่าวมีความจ้าเป็นต้องให้กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติ ครม . ให้อ้านาจตามมาตรา 17  
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ยกเว้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ เพื่อมิให้คนต่างด้าวดังกล่าวถูก
ด้าเนินคดีขณะที่เดินทางมาขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการขอรับหนังสือคนประจ้าเรือ เนื่องจากคนต่างด้าวส่วนหนึ่งเข้าเมือง
มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ้าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. อนุมัติให้ รมว.มท. ใช้อ้านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อให้คนต่างด้าวที่เดินทางมาขึ้นทะเบียนและอยู่
ระหว่างการขอรับหนังสือคนประจ้าเรือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถอยู่ใน
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ราชอาณาจักรได้จนกว่าหนังสือคนประจ้าเรือสิ้นอายุ 
3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลัก โดยให้ กระทรวงแรงงาน  

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน) และกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จังหวัดชายทะเล  
22 จังหวัด และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนในการเปิดศูนย์เพื่อจดทะเบียน  
และออกหนังสือคนประจ้าเรือส้าหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อท้างานในเรือประมง 

4. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ด้าเนินการ และให้ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

อาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ARISE Plus) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus โดยหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขร่างความตกลงในส่วน
ที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กต. ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก และ
หลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อ ครม. ทราบต่อไป 

2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus และให้ กต. แจ้ง
ส้านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ้าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา  ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างความตกลงฯ 
โครงการ ARISE Plus และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus ประกอบด้วย (1) เง่ือนไขพิเศษ (2) ภาคผนวก 1 ข้อก้าหนดด้านเทคนิค

และด้านการบริหารจัดการ (3) ภาคผนวก 2 เงื่อนไขทั่วไป และ (4) ตารางเหตุผลสัมพันธ์ 
2. ร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus มีการแก้ไขในสาระส้าคัญ ดังนี้ 

2.1 เง่ือนไขพิเศษ (1) มีการปรับใช้ค้าว่า “หุ้นส่วน (Partner)” แทนค้าว่า “ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary)”  
เพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยค้าในภาคผนวก 2 เง่ือนไขทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงสถานะความเป็นหุ้นส่วนที่เท่า เทียมกัน 
มากกว่าการเป็นผู้ให้ – ผู้รับ ของอาเซียนและสหภาพยุโรปในการด้าเนินโครงการร่วมกัน และ (2) มีการเพิ่มข้อ 6.4 ซึ่งระบุ 
ข้อบทต่างๆ ในภาคผนวก 2 เง่ือนไขทั่วไปที่จะไม่น้ามาปรับใช้กับกิจกรรมที่ด้าเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามที่
ระบุในภาคผนวก 1 ข้อก้าหนดด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการของร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus ซึ่งได้แก่
ส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญายุโรป (European Union Intellectual Property Office: EUIPO) และองค์การความปลอดภัย
ด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) อาทิ ข้อบทที่ 18 เรื่องการระงับการช้าระเงิน 
(Suspension of payments) ซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะไม่ช้าระเงินให้หุ้นส่วน หากพบว่ามีการกระท้าผิดพลาดที่มีนัยส้าคัญ มี

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

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การฉ้อโกง หรือไม่สามารถด้าเนินการตามพันธกรณีตามความตกลงฯ  หรือ ข้อบทที่ 25.3 25.4 และ 25.5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของความตกลงฯ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อบทดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างอาเซียนกับ
สหภาพยุโรปในท้ายที่สุด โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของหน่วยงานของสหภาพยุโรปทั้งสองข้างต้นในขณะที่ข้อ 19 
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนายุโรป ซึ่งไม่สามารถน้ามาปรับใช้กับความตกลงฯ 

2.2 ภาคผนวก 2 เง่ือนไขทั่วไป มีการปรับเพิ่มข้อบทและเพิ่มพันธกรณีของหุ้นส่วนในหลายประเด็น อาทิ  
(1) ในข้อบทที่ 2.1 มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนเวลาในการจัดจ้างและรับเงินสนับสนุนจากโครงการ โดยไม่จ้าเป็นต้องจัดท้าให้
เสร็จสิ้นภายใน 3 ปีตามความตกลงเดิม หากแต่สามารถเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายก้าหนดไว้ในเง่ือนไขพิเศษ ซึ่งน่าจะเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการด้าเนินโครงการ (2) มีการเพิ่มข้อบทที่ 3 เรื่องการกีดกันและการลงโทษทางการบริหารจัดการ (Exclusion and 
administrative sanctions) โดยก้าหนดให้หุ้นส่วน ซึ่งในที่นี้หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียน มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสหภาพ
ยุโรปในกรณีที่พบความผิดปกติ (irregularities) หรือการฉ้อโกง (fraud) ของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ (economic 
operator) ที่ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ การเพิ่มข้อบทนี้มีนัยของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการด้าเนินโ ครงการ  
(3) ในข้อบทที่ 6 มีการเพิ่มเรื่องกองทุนรวมที่ด้าเนินการโดยหุ้นส่วน (Pool Fund managed by Partner) เพื่อเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการด้าเนินโครงการ ซึ่งข้อบทนี้ระบุถึงวิธีการสมัคร กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เรื่องกองทุนร่วมฯ 
นี้ไม่ปรากฏอยู่ในร่างความตกลงฉบับเดิมที่ ครม. ได้เคยให้ความเห็นชอบแล้ว 

2.3 การปรับแก้ความตกลงฯ ตามข้อ 2.1 เป็นการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีของความตกลงฯ ที่ไม่มีกระทบ 
ต่อผลประโยชน์ไทย เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานของสหภาพยุโรป และแม้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2.2  
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส้าคัญของภาคผนวก 2 เง่ือนไขทั่วไป แต่ตามที่ได้ระบุไว้ข้อที่ 6.2 ในเอกสารเง่ือนไขพิเศษว่า 
ส่วนที่ 1 และ 2 (ข้อบทที่ 1 – 14) ของภาคผนวก 2 เง่ือนไขทั่วไป จะมิได้ปรับใช้กับความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus 
ฉบับใหม่นี้ กอปรกับความตกลงฯ ดังกล่าวเป็นการจัดท้าขึ้นระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนในฐานะองค์การระหว่างประเทศ 
มิใช่สนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงข้างต้น จึงไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย – 
ออสเตรเลีย และให้เสนอต่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก รมว.พณ. ลงนามในร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และ
ภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย 

3. หากมีการแก้ไชถ้อยค้าในร่างพิธีสารฯ ที่มิใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดผลประโยชน์ของไทย ขอให้มอบหมายให้ผู้ลง
นามเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก 

4. มอบหมายให้ กต. ออกหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
รมว.พณ. ลงนามในร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย 

5. มอบหมายให้ กต. ด้าเนินการจัดท้าหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฯ เมื่อรัฐสภาเห็นชอบพิธีสาร
ดังกล่าว และ พณ. ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันไปยัง กต. แล้วว่าได้ด้าเนินกระบวนการต่างๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการมีผลใช้บังคับของ
พิธีสารฯ เสร็จสิ้นแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2547 เห็นชอบความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย และผลการเจรจาเปิด

ตลาดสินค้า บริการ และการลงทุนของไทย โดยมอบหมายให้ รมว.พณ. เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ และสามารถพิจารณาแก้ไข
ข้อความที่ไม่มีนัยส้าคัญได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามความตกลงการค้าเสรีไทย – 
ออสเตรเลีย โดยมีองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ตามที่ พณ. เสนอ 

2. ประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia FreeTrade 
Agreement : TAFTA) เมื่อวันท่ี 5 ก.ค. 2547 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 2548 โดยความตกลงดังกล่าวครอบคลุม
การเปิดเสรีการค้าสินค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันไทยลดภาษีเป็นร้อยละ 0 แล้ว 

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

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้ได้มาตรฐานสากล 
รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและให้เกษตรกรและองค์กรโคนมไทยให้
สามารถแข่งขันได้ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



9 

 

จ้านวนร้อยละ 98.99 ของจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด ในขณะที่ออสเตรเลียลดภาษีสินค้าทั้งหมดเป็นร้อยละ0 แล้ว ตั้งแต่
วันท่ี 1 ม.ค. 2558 

3. ภายใต้ความตกลง TAFTA ไทยมีการก้าหนดปริมาณน้าเข้าสินค้าเกษตรอ่อนไหว ดังนี้ 
3.1 สินค้าที่มีการมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota : TRQ) ส้าหรับสินค้าเกษตรอ่อนไหวจ้านวน  

8 รายการ ซึ่งการน้าเข้าในโควตาจะได้รับสิทธิช้าระภาษีในโควตาตามตารางการลดภาษี (ภาคผนวก 2 ของความตกลงฯ) ทั้งนี้ 
มาตรการโควตาภาษีดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธ.ค. 2562 จ้านวน 6 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง (สดและแช่แข็ง) เมล็ดกาแฟ 
กาแฟส้าเร็จรูป ชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธ.ค. 2567 จ้านวน 2 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดื่ม 
นมผงขาดมันเนย 

3.2 สินค้าท่ีมีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguad : SSG) ก้าหนดเพดานปริมาณการน้าเข้า (Trigger 
volume) ส้าหรับสินค้าเกษตรอ่อนไหวจ้านวน 23 รายการ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เครื่องในวัว เครื่องในหมูรวมลิ้น/ตับ เนื้อหมู
แฮมสะโพกแห้งเค็มเนื้อหมูส่วนท้องแห้งเค็ม เนื้อหมูส่วนอ่ืนๆ เค็ม/แห้ง/รมควัน เนื้อวัวเค็ม/แห้ง/รมควัน กระเพาะ/ไสข้องสัตว์ 
เนยเหลว เนยแข็งสดและเป็นผง เนยแข็งแปรรูป เนยแข็งอื่นๆ รวมครีมชีส นมผงมีมันเนยไม่ใช้เลี้ยงทารก หางนมผง  
นมข้นอ่ืนๆ ไขมันเนย นมและครีมข้นไม่หวาน บัตเตอร์มิลค์ น้้าผึ้ง ส้ม องุ่น มันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งและไม่แช่แข็ง โดยเก็บภาษี
น้าเข้าในอัตราต่้า ส่วนปริมาณการน้าเข้าที่เกินกว่าที่ก้าหนด สามารถเรียกเก็บภาษีที่อัตราสูงกว่า โดยเลือกอัตราเก็บจริง  
ในปัจจุบัน (current MFN applied rate) หรืออัตราก่อนเริ่มลดภาษี (base rate) ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีใดต่้ากว่ากัน  
ซึ่งมาตรการ SSG จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หลังจากนั้นอัตราภาษีน้าเข้าจะเป็นร้อยละ 0 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559  
ไทยได้ยกเลิกการใช้มาตรการ SSG กับสินค้าเกษตรอ่อนไหว 6 รายการ ได้แก่ นม และครีมข้นไม่หวาน บัตเตอร์มิลค์ น้้าผึ้ง  
ส้ม องุ่น มันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งและไม่แช่แข็ง ซึ่งปัจจุบันไทยยังคงเหลือสินค้าภายใต้มาตรการ SSG อีก 17 รายการ ซึ่งรวมถึง
ไขมันเนย หางนม และเนยแข็ง 

4. ฝ่ายไทยและออสเตรเลียได้เห็นชอบให้มีการทบทวนปริมาณโควตาสินค้า TRQ นมผงขาดมันเนย และปริมาณ 
น้าเข้าสินค้า SSG จ้านวน 3 รายการ (6 พิกัดสินค้า) ได้แก่ หางนม ไขมันเนย และเนยแข็ง โดยให้เริ่มมีผลในทางปฏิบัติ 
ภายในปี 2560 ดังนี ้

4.1 สินค้านมผงขาดมันเนยที่ไทยเสนอขอปรับเพิ่มปริมาณโควตาได้มีการน้าเข้าจริงในปริมาณที่เกินโควตา  
ซึ่งตามพันธกรณีก้าหนดโควตาการน้าเข้าในปี 2559 จ้านวน 3,011.59 ตัน (จัดเก็บภาษีน้าเข้าในอัตราร้อยละ 9) ไทยน้าเข้าจริง
จากออสเตรเลีย 7,505.97 ตัน 

4.2 สินค้า 3 รายการที่ไทยเสนอขอปรับเพิ่ม Trigger volume ได้มีการน้าเข้าจริงในปริมาณที่เกิน Trigger 
volume ดังนี ้

- หางนม ซึ่งตามพันธกรณีก้าหนดเพดานปริมาณการน้าเข้า 17.10 ตัน (จัดเก็บภาษีน้าเข้าในอัตราร้อยละ 
8) ไทยน้าเข้าจริงจากออสเตรเลีย 2,806.82 ตัน 

- ไขมันเนย ซึ่งตามพันธกรณีก้าหนดเพดานปริมาณการน้าเข้า 299.31 ตัน (จัดเก็บภาษีน้าเข้าในอัตราร้อย
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ละ 0) ไทยน้าเข้าจริงจากออสเตรเลีย 217.11 ตัน 
- เนยแข็ง ซึ่งตามพันธกรณีก้าหนดเพดานปริมาณการน้าเข้า 1,641.93 (จัดเก็บภาษีน้าเข้าในอัตราร้อยละ 

8) ไทยน้าเข้าจริงจากออสเตรเลีย 3,790 ตัน 
ทั้งนี้ ปริมาณน้าเข้าส่วนท่ีเกิดจากเพดานท่ีก้าหนด จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 30 ส้าหรับหางนมและเนยแข็ง และร้อย
ละ 5 ส้าหรับไขมันเนย 

5. ข้อมูลการน้าเข้าผลิตภัณฑ์นมตามข้อ 4 แสดงปริมาณความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภค
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับเพิ่มปริมาณโควาตาสินค้า 1 รายการ และปริมาณน้าเข้า 
(Trigger volume) ของสินค้า 3 รายการ (6 พิกัดสินค้า) จะช่วยลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมและราคาสินค้าในตลาด และ
ช่วยให้อุตสาหกรรมโคนมไทยได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดเสรีในอนาคต โดยออสเตรเลียแจ้งว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือ
กับไทยโดยการด้าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมไทย ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในแปลงปลูกเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตอาหารสัตว์และการพัฒนาโภชนาการส้าหรับโคนม 

6. ในคราวประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559 จึงได้มีมติปรับเพิ่ม
ปริมาณโควตานมผงขาดมันเนย ร้อยละ 10 จากพันธกรณีเดิม 

7. ในคราวประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบ
ดังนี ้

7.1 ไขมันเนย (AMF) ในปี 2560 เพิ่มปริมาณน้าเข้า (Trigger volume) ร้อยละ 10 จากปริมาณน้าเข้า (Trigger 
volume) ตามพันธกรณีเดิม หลังจากนั้นในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี จากปริมาณน้าเข้า (Trigger 
volume) ของปีก่อนหน้า 

7.2 หางนม (Whey) ในปี 2560 เพิ่มปริมาณน้าเข้า (Trigger volume) ร้อยละ 20 จากปริมาณน้าเข้า (Trigger 
volume) ตามพันธกรณีเดิม หลังจากนั้นในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี จากปริมาณน้าเข้า (Trigger 
volume) ของปีก่อนหน้า 

7.3 เนยแข็ง (Cheese) ในปี 2560 เพิ่มปริมาณน้าเข้า (Trigger volume) ร้อยละ 10 จากปริมาณน้าเข้า 
(Trigger volume) ตามพันธกรณีเดิม หลังจากนั้นในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี จากปริมาณน้าเข้า 
(Trigger volume) ของปีก่อนหน้า 

8. พณ. โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ด้าเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และได้รับการเยียวยาที่จ้าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท้าพิธีสารฯ ตามมาตรา 178 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยการจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียจากการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมาจากภาครัฐ 
ภาคธุรกิจและ SMEs เกษตรกร ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 และทางสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์และโซเชียลมีเดียของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในระหว่างวันท่ี 23 ม.ิย. – 14 ก.ค. 2560 แล้ว 
ทั้งนี้ ฝ่ายออสเตรเลียได้เห็นชอบกับร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวกของความตกลง TAFTA ที่ พณ. ได้จัดท้าข้ึนแล้ว 
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9. เป็นการแก้ไขปริมาณสินค้าท่ีมีการใช้มาตรการโควตาภาษี (TRQ) ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก 2 ของความตกลง
การค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) โดยเพิ่มปริมาณโควตานมผงขาดมันเนย ร้อยละ 10 โดยให้เริ่มมีผลในทางปฏิบัติ
ภายในปี 2560 ดังนี ้

พิกัดสินค้า : 040210 
รายละเอียดสินค้า : นมและครีมที่ท้าให้เข้มข้น หรือเติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่นๆ เป็นผง เม็ด หรือเป็น

ลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้้าหนัก (นมผงขาดมันเนย) 
มาตรการ 

ปี 2560 : โควตาเดิม 3,011.58 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,312.74 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 8 ภาษี
นอกโควตา W** 

ปี 2561 : โควตาเดิม 3,011.58 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,312.74 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 7 ภาษี
นอกโควตา W 

ปี 2562 : โควตาเดิม 3,011.58 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,312.74 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 6 ภาษี
นอกโควตา W 

ปี 2563 : โควตาเดิม 3,523.55 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,875.90 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 5 ภาษี
นอกโควตา W 

ปี 2564 : โควตาเดิม 3,523.55 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,875.90 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 4 ภาษี
นอกโควตา W 

ปี 2565 : โควตาเดิม 3,523.55 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,875.90 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 3 ภาษี
นอกโควตา W 

ปี 2566 : โควตาเดิม 3,523.55 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,875.90 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 2 ภาษี
นอกโควตา W 

ปี 2567 : โควตาเดิม 3,523.55 เมตริกตัน โควตาใหม่ 3,875.90 เมตริกตัน ภาษีในโควตา* 1 ภาษี
นอกโควตา W 

ปี 2568 : ปลอดโควตาภาษ ีภาษีนอกโควตา W 
*อัตราภาษีในโควตาที่เรียกเก็บจริง ณ เวลาใดๆ จะต้องไม่สูงกว่าอัตราภาษีในโควตาที่เรียกเก็บ ณ เวลานั้น ภายใต้โควตาทั่วไป
ที่จัดสรรให้ประเทศสมาชิก WTO (MFN Quota) 
**W หมายถึง ร้อยละต่้ากว่าอัตราภาษีนอกโควตาที่เรียกเก็บโดยไทยส้าหรับสินค้าภายใต้ความตกลง WTO ลงร้อยละ 10 

10. เป็นการแก้ไขปริมาณการน้าเข้าสินค้าที่มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก 5 
ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) โดยเพิ่มปริมาณ Trigger volume ของสินค้า 3 รายการ (6 พิกัด
สินค้า) ของไทย ได้แก่ หางนม ไขมันเนย และเนยแข็ง โดยให้เริ่มมีผลในทางปฏิบัติภายในปี 2560 ดังนี ้
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พิกัดสินค้า : 0404101 
รายละเอียดสินค้า : *หางนมและหางนมดัดแปลงจะท้าให้เข้มข้น หรือเติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่นๆ 

หรือไม่ก็ตามในสภาพเหลว รวมทั้งสภาพเข้มข้น 
ปี 2560 : เดิม 17.96 เมตริกตัน ใหม่ 21.55 เมตริกตัน 
ปี 2561 : เดิม 18.86 เมตริกตัน ใหม่ 25.86 เมตริกตัน 
ปี 2562 : เดิม 19.80 เมตริกตัน ใหม่ 31.03 เมตริกตัน 
ปี 2563 : เดิม 20.79 เมตริกตัน ใหม่ 37.24 เมตริกตัน 

พิกัดสินค้า : 0405909ex 
รายละเอียดสินค้า : **ไขมันเนยแอนไฮดรัสมิลค์แฟต 

ปี 2560 : เดิม 314.27 เมตริกตัน ใหม่ 345.70 เมตริกตัน 
ปี 2561 : เดิม 329.99 เมตริกตัน ใหม่ 380.27 เมตริกตัน 
ปี 2562 : เดิม 346.49 เมตริกตัน ใหม่ 418.30 เมตริกตัน 
ปี 2563 : เดิม 363.91 เมตริกตัน ใหม่ 460.13 เมตริกตัน 

พิกัดสินค้า : 040610 **เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ท้าจากหางนม และเคิร์ด 
040620 **เนยแข็งทุกชนิดเป็นฝอยหรือผง 

ปี 2560 : เดิม 89.79 เมตริกตัน ใหม่ 98.77 เมตริกตัน 
ปี 2561 : เดิม 94.28 เมตริกตัน ใหม่ 108.65 เมตริกตัน 
ปี 2562 : เดิม 99.00 เมตริกตัน ใหม่ 119.51 เมตริกตัน 
ปี 2563 : เดิม 103.95 เมตริกตัน ใหม่ 131.47 เมตริกตัน 

พิกัดสินค้า : 040630 
รายละเอียดสินค้า : **เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง 

ปี 2560 : เดิม 987.72 เมตริกตัน ใหม่ 1,086.49 เมตริกตัน 
ปี 2561 : เดิม 1,037.11 เมตริกตัน ใหม ่1,195.14 เมตริกตัน 
ปี 2562 : เดิม 1,088.96 เมตริกตัน ใหม ่1,314.66 เมตริกตัน 
ปี 2563 : เดิม 1,143.41 เมตริกตัน ใหม ่1,446.12 เมตริกตัน 

พิกัดสินค้า : 040690 
รายละเอียดสินค้า : **เนยแข็งอื่นๆ 

ปี 2560 : เดิม 646.51 เมตริกตัน ใหม่ 711.16 เมตริกตัน 
ปี 2561 : เดิม 678.83 เมตริกตัน ใหม่ 782.28 เมตริกตัน 
ปี 2562 : เดิม 712.78 เมตริกตัน ใหม่ 860.50 เมตริกตัน 
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ปี 2563 : เดิม 748.41 เมตริกตัน ใหม่ 946.55 เมตริกตัน 
หมายเหตุ : * เพิ่มขึ้น 20% จากพันธกรณีเดิม (ส้าหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 จะคิดจากฐานที่เพิ่มขึ้นของปี 

2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามล้าดับของพันธกรณีใหม่) 
 ** เพิ่มขึ้น 10% จากพันธกรณีเดิม (ส้าหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 จะคิดจากฐานที่เพิ่มขึ้นของปี 
2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามล้าดับของพันธกรณีใหม่) 

ทั้งน้ี ก าหนดให้พิธีสารฉบับน้ีมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งหลังโดยภาคีฝ่ายหน่ึงว่าได้เสร็จสิ้น
กระบวนการภายในที่จ าเป็นของตน 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับพิธีสารฯ ดังกล่าว เนื่องจากสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการโคนมและ

ผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 และครั้งที่ 13/2559 นอกจากนี้ไทยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีใน
อุตสาหกรรมนม โดยได้จัดท้ายุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560 – 2569 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้
ได้มาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและให้เกษตรกรและองค์กรโคนมไทยให้สามารถแข่งขันได้ต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ พณ. และ กษ. รับความเห็นของ อก. และ สศช.  
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป และให้ พณ. กษ. วท. อก. และส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับความเห็นของ 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 วงเงินรวม 1,502,977.06 ล้านบาท ได้แก่ 
แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 582,026.28 ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 920,950.78 ล้านบาท และรับทราบ
แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ วงเงิน 
161,433.45 ล้านบาท 

2. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน้าไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และ
การค้้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด้าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กรอบ
วงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

3. อนุมัติให้ กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ  ของการกู้เงิน การค้้าประกัน
และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ้าเป็นภายแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 
2561 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด้าเนินการกู้เงินได้เอง ก็สามารถด้าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ้าเป็นของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

4. อนุมัติให้ รมว.กค. หรือผู้ที่ รมว.กค. มอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กค. จะรายงานผลการด้าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่ก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2549 

5. มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อช้าระคืนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2561 วงเงิน 3,447.23 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง  
และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีครบก้าหนดในปี 2562 เพื่อรักษาวินัยทางการคลังและไม่ให้เกิดภาระหนี้สะสมจากการกู้เงิน 

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

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจน้าไปใช้บริหารต้นทุนและความเสี่ยง 
ในการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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6. เห็นชอบแนวทางการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้รัฐวิสาหกิจน้าไปใช้บริหารต้นทุนและความเสี่ยง  
ในการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจเร่ งรัดบริหารต้นทุนความเสี่ยง 
ในการบริหารหนี้ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. คณะกรรมการนโยบายและก้ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการจัดท้าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาภายใต้กรอบความต้องการจัดหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนการ
ลงทุนตามนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๔ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนการก่อหนี้ใหม่ ๒) แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้ 
และการบริหารความเสี่ยง) ๓) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ  
และ ๔) แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ 

๒. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่คณะกรรมการนโยบายและก้ากับการบริหารหนี้
สาธารณะ ได้พิจารณาเห็นชอบ มีวงเงินด้าเนินการรวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๔,๔๑๐.๕๑ ล้านบาท โดยเป็นการก่อหนี้ใหม่ 
๖๕๑,๙๓๘.๒๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๙) และการบริหารหนี้ เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง ) 
๑,๐๑๒,๔๗๒.๒๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๑) 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีแผนบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติ เห็นชอบ และรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก้ากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ก้ากับติดตามการด้าเนินแผนงาน/โครงการให้
เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณา
ด้าเนนิการต่อไปด้วย 

2. ส้าหรับกรณีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นั้น มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง (ส้านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและก้า กับการบริหารหนี้สาธารณะ และส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ) พิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟู
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี หรือกู้เงินเพื่อช้าระคืนต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ยที่ครบก้าหนดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในปี 2562 
และปีต่อๆ ไป และให้กระทรวงคมนาคมน้าแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็วต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยส้าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 72 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยส้าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations 
General Assembly – UNGA) ครั้งท่ี 72 

2. หากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระส้าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขออนุมัติให้ กต. 
พิจารณาและด้าเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ของ กต. จ้านวน 47 คณะ ซึ่งรวมถึง

คณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ ที่มีปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นประธานโดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ้านาจหน้าที่ในการประสานนโยบายของคณะผู้แทนไทยในการประชุม
ระหวา่งประเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องและต่อเนื่องกัน 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 เห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยส้าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครั้งท่ี 71 ซึ่งสหประชาชาติได้ก้าหนดประเด็นหลักของการประชุม คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : การผลักดัน
ในระดับสากลเพื่อการเปลี่ยนแปลง โลกของเรา (The Sustainable Development Goals : a universal push to 
tramsform our World)” ทั้งนี้ ร่างเอกสารท่าทีไทยครอบคลุมประเด็น ต่าง ๆ รวม 9 หมวด ได้แก่ (A) การส่งเสริมการ
พัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติและผลการประชุมสหประชาชาติ  
ที่เกี่ยวข้อง (B) รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (C) การพัฒนาแอฟริกา (D) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (E)  
การประชุมสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (F) การส่งเสริมความยุติธรรมและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (G) การลดอาวุธ (H) การควบคุมยาเสพติด การป้องกันอาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ (I) การบริหารองค์การและอื่นๆ 

 

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

เพื่อสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยและท้าให้
ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะ
สมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กต. แจ้งว่า การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 71 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนไทยได้น้าเอกสารท่าทีไทย
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ครม. (ตามข้อ 2. ) ไปใช้เป็นแนวทางส้าหรับการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมต่าง ๆ 
รวมทั้งในการเจรจา ถ้อยค้าและลงคะแนนเสียงร่างข้อมติต่าง ๆ ท่ีได้รับความสนใจในระดับนานชาติ โดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ของไทยเป็นส้าคัญ 

4. โดยที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 72 นะเริ่มต้นข้ึนในวันที่ 12 ก.ย. 2560 และด้าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ระหว่าง เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2560 ณ ส้านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ซึ่งสหประชาชาติ ได้ก้าหนดประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้ว่า “ประชาชนคือศูนย์กลาง: มุ่งมั่นสร้างสันติภาพและชีวิตที่ดี
ส้าหรับทุกคนบนโลกที่ยั่งยืน (Focusing on people: striving for peace and a decent life for all on a sustainable 
planet)” ดังนั้น กต. จึงได้ด้าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ  
อื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 เพื่อพิจารณารับรองร่างเอกสารท่าทีไทยส้าหรับคณะผู้แทนไทยใช้
ประกอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองร่างเอกสารท่าทีไทย
ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ กต. ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไว้ในร่างเอกสาร
ท่าทีไทยด้วยแล้ว 

5. ร่างเอกสารท่าทีไทยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ไทย  
ให้ความส้าคัญในแต่ละหมวด รวม 9 หมวด สรุปได้ ดังนี ้

(A) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน : ติดตามประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมโดยไทยให้ความส้าคัญกับประเด็นกิจกรรมการด้าเนินงานเพื่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความหลากทางชีวภาพ การสนับสนุนแหล่งพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน และการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งย้้าบทบาทของ
ไทยในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคม  
การอนุวัติตามปฏิญญาการเมืองว่าด้วยโรคเอดส์ วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้าของสตรี การด้าเนินการตามผลลัพธ์
ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ประเด็นต้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นด้านความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 

(B) การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ : ย้้าบทบาทที่แข็งขันและต่อเนื่องของไทยในปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพต่าง ๆ และให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานด้านสันติภาพของสหประชาชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลางและ
ปาเลสไตน์การแก้ปัญหาผู้สี้ภัยอย่างยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้พื้นที่อวกาศในทางสันติ 

(C) การพัฒนาทวีปแอฟริกา : ให้ความส้าคัญกับประเด็นการเป็นหุ้นส่วนใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาแอฟริกา 
อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมขีดความสามารถในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและมีวิทยาการที่เหมาะสมกับ
ประเทศในแอฟริกา ได้แก่ เกษตรกรรม สาธารณสุข และการศึกษา ทั้งนี้ ไทยมีส่วนร่วมและมีพันธสัญญาในเวทีระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่แอฟริการในโอกาสต่าง ๆ เช่น New Asian-African Strategic Partnership 
(NAASSP)  
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(D) สิทธิมนุษยชน : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นเสาหลักหนึ่งของสหประชาชาติ ซึ่งไทยมีนโยบายที่ชัดเจน  
มาโดยตลอดและให้ความส้าคัญกับรายงานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี  
คนพิการ และผู้สูงอายุ การขจัดการเหยียดผิวและการเลือกปฏิบัติด้านเช้ือชาติ และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(E) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม : สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษ 
และให้ความส้าคัญกับประเด็นความร่วมมือและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม อันเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
โดยไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้ความช่วยเหลือในภูมิภาค และมีบทบาทอย่างต่อเนื่อง  
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและบทบาทของภาคเอกชนในการเตรีมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติ นอกจากนี้ 
ไทยได้ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และประชาคมโลกในการอนุวัติ “วาระเพื่อมนุษยธรรม”  

(F) ความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ : ให้ความส้าคัญกับประเด็นเรื่องมหาสมุทรและกฎหมายทะเล 
การประมงอย่างยั่ งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ความรับผิดทางอาญาของเจ้าหน้าที่  
และการปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญของสหประชาชาติ ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของไทยในรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึง
การส่งเสริมหลักนิติธรรมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และขอบเขตและการบังคับใช้หลักเขตอ้านาจสากล 

(G) การลดอาวุธ : สนับสนุนประเด็นการลดและขจัดอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากอาวุธ
นิวเคลียร์ การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ การป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท้าลายล้างสูง การจัดตั้ง
มาตรฐานระหว่างประเทศร่วมกันส้าหรับน้าเข้า ส่งออก และถ่ายโอนอาวุธตามแบบการลดอาวุธในห้วงอวกาศ รวมทั้งการลดอาวุธ
ระดับภูมิภาคและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

(H) การควบคุมสารเสพติดการป้องกันอาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศทุกรูปแบบ :  
ให้ความส้าคัญกับประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ การป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา และมาตรการขจัดการก่อการร้ายสากล 

(I) การบริหารจัดการอื่น ๆ : ให้ความสนใจกับประเด็นสุขภาพโลกและนโยบายต่างประเทศโดยเน้นบทบาทน้าของ
ไทยในด้านสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC) การหามาตรการในการป้องกัน
และควบคุมเช้ือดื้อยาต้านจุดชีพ (Antimicrobial Resistance – AMR) รวมถึงการพัฒนาทางเลือก (Alternative 
Development) ส่วนของประเด็นด้านการบริหารองค์การนั้น ไทยให้ความส้าคัญกับการติดตามการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณปกติของสหประชาชาติ จากกรอบวงเงินท่ีได้รับอนุมัติส้าหรับปี ค.ศ. 2018 – 2019 จ้านวน 5,395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ให้แก่โครงการต่าง ๆ รวมไปถึงการก้าหนดอัตราส่วนค่าบ้ารุงงบประมาณปกติและงบประมาณปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 
การติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (เอสแคป) ซึ่งไทยในฐานะ
เป็นประเทศเจ้าภาพท่ีตั้งของเอสแคปและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

6. ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับนี้เป็นการจัดท้าท่าทีของคณะผู้แทนไทย เพื่อพิจารณาใช้ส้าหรับการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย และท้าให้ประชาคมระหว่างประเทศ
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ตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ อีกทั้งที่ผ่านมาไทยได้แสดงบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์
ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยได้เผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งที่จะน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy 
Philosophy for Sustainable Development Goals – SEP for SDGs) 

7. ร่างเอกสารดังกล่าวเป็นท่าทีของฝ่ายไทยส าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72  
โดยมิได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. พิจารณาปรับเพิ่มประเด็น “ความเช่ือมโยงระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาท่ียั่งยืน” ในหมวด A และ “การพัฒนาแอฟริกาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในหมวด C ต่อไปด้วย 

2. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารท่าทีไทยส้าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
ครั้งท่ี 72 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ 
ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 – 2564 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560-2564 

2. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ  
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. เห็นชอบให้ส้านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons Report  

(TIP Report) ประจ้าปี ค.ศ. 2017 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 โดยจัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 ที่ ต้องจับตามอง  
(Tier 2 Watch List) เป็นปีที่สองต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ระบุว่า ประเทศไทยยังไม่บรรลุมาตรฐานขั้นต่้า แต่มีความพยายามใน
การด้าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ท้ังนี้ สหรัฐอเมริกายังคงให้ความส้าคัญเรื่องการด้าเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเสี่ยงเปราะบาง เช่น กลุ่มลูกเรือ
ประมง บุคคลไร้รัฐ และกลุ่มผู้ลี้ภัย รวมถึงประสิทธิภาพในการตรวจแรงงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยรวม 11 ข้อ 
สอดคล้องกับประเด็นที่สหรัฐอเมริกาให้ความส้าคัญข้างต้น 

2. พม. ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและให้ค้าปรึกษาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท้านโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-2564 โดยผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครับและองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ร่วมกัน
วิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ทบทวนผลการด้าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ผลส้าเร็จ  

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

เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  
ในการด้าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของงานในแต่ละด้าน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานท่ีผ่านมา 
3. แนวคิดหลักในการจัดท้านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการฯ ให้ความส้าคัญกับการก้าหนดแนวทางและเป้าหมาย

ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านความมั่นคง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และการด้าเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล 5P [ได้แก่ ยุทธศาสตร์และ
มาตรการด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการด้าเนินคดี 
(Prosecution) ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการป้องกัน 
(Prevention) และยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Partnership)] รวมถึงประเด็น
ส้าคัญและข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report)  

4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 ที่มี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้องกันและปราบการค้ามนุษย์ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2560-2564 และมอบ พม. น้าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อไป  

5. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560-2564 
มีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) วิสัยทัศน์ “ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้การค้ามนุษย์” 
(2) นโยบายในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- การด้าเนินงานตามหลักมาตรการ 5P  
- ขับเคลื่อนนโยบายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- การด้าเนินคดีค้ามนุษย์ภายใต้หลักกฎหมาย และการคุ้มครองสังคมที่สังคมมีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัย 
- การคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งโดยหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม 
- การพัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 5 ด้าน ดังน้ี 
- ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมกลไกทุกระดับ สร้างความร่วมมือในระดับ

พื้นที่ ส่งเสริมบทบาทศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ ส่งเสริมการ
ท้างานแบบเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างงานวิจัย บูรณาการและเช่ือมโยงฐานข้อมูลทั้งในและระหว่างประเทศ พัฒนา
กลไกและข้อมูลการเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแส 

- ต้านด าเนินคดี ได้แก่ สร้างความปลอดภัยในสังคม ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ บูรณาการและแบ่งปันข้อมูล พัฒนานาระบบเครือข่ายด้าน
กฎหมาย มีระบบคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้เสียหาย สร้างกลไกการแจ้งเหตุจากประชาชนและเครือข่าย มีเครื่องมือและ
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อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการด้าเนินคดี 
- ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย พัฒนาคู่มือการด้าเนินงาน ปรับปรุง

มาตรฐานสถานคุ้มครอง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ /องค์กร ส่งเสริมหน่วยงานแบบครบวงจร จัดตั้งสถานคุ้มครองของ
ภาคเอกชน ส่งเสริมเครือข่ายในต่างประเทศ ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลผู้เสียหายหลังส่งกลับ พัฒนาระบบบริการล่ามสร้างความ
ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือทางคดีผ่านกระบวนการคุ้มครอง 

- ด้านป้องกัน ได้แก่ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง พัฒนาระบบ
จัดการแรงงานข้ามชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม และการ  
จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม  

- ด้านพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ปรับแก้ไขกฎระเบียบขยายความร่วมมือระดับภูมิภาคและ นานาชาติ ประชาสัมพันธ์และขยายผลการด้าเนินงาน 

6. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
(1) งบประมาณด้าเนินการของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย คือ งบประมาณปกติของแต่ละส่วนราชการที่ได้รับ

จัดสรรประจ้าปีและงบประมาณด้าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรระดับนานชาติที่สนับสนุนการด้าเนินงานเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  

(2) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายส้าหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีความครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน ด้านการด้าเนินคดี ด้านการคุ้มครองเหยื่อ  
ด้านการป้องกันและด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ของ กษ. 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่พม. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 

เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเล  
และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมอาเซียน – จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้้าเซินเจิ้น 

 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระหว่าง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน และมูลนิธิ
การอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้้าเซินเจิ้น และอนุมัติให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งห รือผู้ที่ได้รับ 
การมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 

2. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุงถ้อยค้าในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ ทส. สามารถด้าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน -จีน  

ด้านการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (China-ASEAN Partnership for Eco-friendly Urban Development)  
เมื่อวันที่ 11-13 ธ.ค. 2559 ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการประชุมดังกล่าวศูนย์ความร่วมมือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน (The China- ASEAN Environmental Cooperation Center : CAEC) และมูลนิธิการอนุรักษ์
ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้้าเซินเจิ้น (The Shenzhen Mangrove Wetlands Conservation Foundation: MCF)  
ได้มีการหารือกับผู้แทนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจเป็นกรอบความร่วมมือ  
ทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์ความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้้าเซินเจิ้น โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในการท้ากิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยร่วมกันในด้านป่าชาย
เลน ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านป่าชายเลน โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพในการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากร

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

เพื่ อยกระดั บศั กยภาพในการอนุ รั กษ์  การจั ดการ  
และการ ใ ช้ประโยชน์อย่ างยั่ งยื นของทรัพยากรป่ าชาย เลน  
โดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศใดๆ ระหว่างภาคีสามฝ่าย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ป่าชายเลน โดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศใดๆ ระหว่างภาคีสามฝ่าย 
(2) มูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้้าเซินเจิ้นจะเลือกอ่าวเซินเจิ้นเป็นพื้นที่น้าร่องความร่วมมือของทาง

ฝ่ายจีน และส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเลือกพื้นที่ชุ่มน้้าบางตะบูน จังหวัด
เพชรบุรี เป็นพ้ืนท่ีน้าร่องในการด้าเนินโครงการความร่วมมือของฝ่ายไทย 

(3) การด้าเนินกิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้ 
(เอ) จัดหาการสนับสนุนทางเทคนิคในพ้ืนท่ีในด้านการวางแผน การด้าเนินการ การจัดการและการปฏิบัติการ

ของพื้นที่อนุรักษ ์
(บี) ด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้จัดการ ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิค

และนักวิจัย 
(ซี) ด้าเนินการวิจัยร่วมด้านการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรป่าชายเลน 
(ด)ี แลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
(อี) ด้าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนและให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

(4) การด้าเนินกิจกรรมจะสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และมติของจีนและไทย 
(5) ภาคีสามฝ่ายจะแต่งตั้งบุคคลที่ติดต่อเพื่อเป็นการรับรองการติดต่อสื่อสารอันราบรื่น 
(6) ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะจัดตั้งการหารือและการเจรจาขึ้น 
(7) บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับในวันที่ภาคีทั้งสามฝ่ายมีการลงนามเรียบร้อยแล้วและยังคงมีผลบังคับ

เป็นระยะเวลา 3 ปี และจะต่อสัญญาโดยอัตโนมัติเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันหากไม่มีภาคีฝ่ายใดเสนอขอสิ้นสุดบันทึกความ
เข้าใจฯ โดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนระยะเวลาที่บันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุดลง และการสิ้นสุดจะมีผลหลักจาก
วันท่ีแจ้งความประสงค์ 6 เดือน 

2. ทส. แจ้งว่า กต. (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) มีความเห็น ดังนี ้
(1) ประเด็นสารัตสารัตถะและถ้อยค้า: ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
(2) ประเด็นข้อกฎหมาย: ประเด็นมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่ร่างบันทึกความเข้าใจฯ  

มีสาระเป็นการก้าหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้การด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้  
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นไปตามกฎหมายภายในของไทยและจีน ประกอบกับได้มีการปรับแก้ถ้อยค้าของร่างบันทึกความ
เข้าใจให้ชัดเจนแล้วว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น  
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ดี ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญทางนโยบายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จึงอาจพิจารณาน้าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 



25 

 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินความร่วมมือทาง

วิชาการอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมทั้งเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ที่ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
บริเวณป่าชายเลน และหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าในบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน – จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้้าเซินเจิ้น ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี  
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมในท้องที่ต้าบลบางขาม ต้าบลบ้านชี 

อ้าเภอบ้านหมี่  และต้าบลโคกสลุด ต้าบลเขาสมอคอน ต้าบลมุจลินท์ อ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ตามขั้นตอนที่
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก้าหนดปิด
ประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 จึงได้เสนอ 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ 

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

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

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

เพื่อให้การออกกฎกระทรวงด้าเนินการได้โดยรวดเร็ว และ
เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช 

– บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้าน
บางแค พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี)  
ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ตามโครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – บรรจบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค ในท้องที่
อ้าเภอเชียรใหญ่ และอ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คค. เสนอตามรายงานของกรมทางหลวงว่า 
1. โครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทว)ี 

ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงหมายเลข 408 
สายหัวถนน – ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ควรได้รับการพัฒนาเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อให้มี
มาตรฐานและความปลอดภัย เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักท่ีเช่ือมระหว่างจังหวัดภาคใต้กับประเทศมาเลเซีย โดยผ่านด่าน
ชายแดนบ้านประกอบ อ้าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน 5,067 คัน/วัน (AADT ปี 2558) 
และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากเป็นเส้นทางส้าคัญในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจการค้า การลงทุน  
และการท่องเที่ยว รวมทั้งจะเป็นการช่วยระบายความแออัดของด่านศุลกากรสะเดาที่มีปริมาณสินค้าเข้า – ออกด่านจ้านวน
มาก เพื่อเป็นการส่งเสริมและรองรับการคมนาคมและขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

 

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

เพื่อให้การขยายทางหลวงเป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้ 
รวมทั้งเพื่ออ้านวยความสะดวกและรวดเร็วแก่การจราจรและการ
ขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคและเพื่อให้มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



28 

 

2. โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 
(นาทวี) ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค ผ่านท้องที่ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว ต้าบลการะเกด 
และต้าบลเขาพระบาท อ้าเภอเชียรใหญ่ ต้าบลทรายขาว และต้าบลหัวไทร อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการ
ขยายเขตทางเฉพาะช่วงที่เจ้าของทรัพย์สินไม่ยอมรับราคา จึงท้าให้งานก่อสร้างไม่สามารถด้าเนินการได้จ้านวน 3 จุด คือ 

จุดที่ 1 กม.37+838.508 – กม.38+610.887 รวมระยะทาง 0.772 กิโลเมตร เขตทางเดิม ซ้ายทาง 10 
เมตร ขวาทาง 35 เมตร 

จุดที่ 2 กม.46+950.000 – กม.47+250.000 รวมระยะทาง 0.300 กิโลเมตร เขตทางเดิม ซ้ายทาง 15 
เมตร ขวาทาง 35 เมตร 

จุดที่ 3 กม.58+406.000 – กม.58+445.000 ระยะทาง 0.039 กิโลเมตร เขตทางเดิม ซ้ายทาง 10 เมตร 
ขวาทาง 10 เมตร 

3. กรอบประมาณการงบประมาณในการด้าเนินการตามโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาท (บรรจุไว้ในแผน
เสนอของบประมาณปี 2561) ระยะทางประมาณ 20.675 กิโลเมตร ส่วนวงเงินในการด้าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ประมาณ 7,100,000 บาท มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องเวนคืน แบ่งเป็นที่ดินประมาณ 26 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ  
6 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 10 ราย ทั้งนี้ ไม่สามารถจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินจ้านวน 8 ราย  
ไม่ยอมรับราคา เป็นเหตุให้ถนนช่วงบริเวณดังกล่าวมีลักษณะแคบเป็นคอขวดต้องเบี่ยงช่องทางจราจร เกิดความไม่สะดวก
และไม่ปลอดภัยแก่การจราจร ประกอบกับกรมทางหลวงได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียกับโครงการดังกล่าวตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ. 2548 แล้ว  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) ที่บ้านหัว
ถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค ในท้องที่อ้าเภอเชียรใหญ่และอ้าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทานแต่อย่างใด 
และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ้านวนเงินค่า
ทดแทนที่ทางราชการก้าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ทั้งนี้ 
กรมชลประทานมีความเห็นเพิ่มเติมว่าขอให้กระทรวงคมนาคมให้ความส้าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้้า
ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

 



29 

 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 
สายนครศรีธรรมราช – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทว)ี ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว 
และที่บ้านบางแค พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
สารัตถะ : รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบให้น้าเรื่อง 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เสนอ ครม. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีสาระส้าคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ระบบสุขภาพของประเทศมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สุขต่อปวงชนอย่างเท่าเทียมบนฐานภูมิปัญญาไท 

สุขภาพวิถีไท 
เป้าประสงค์  

๑. ประชาชนเข้าถึงและใช้บริการระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ประสิทธิผล ปลอดภัย และใช้อย่างสมเหตุสมผล 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นฐานในการสร้างเสริม
สุขภาพ และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 

๓. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ร่วมกัน 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้ภาคีเครือข่ายด้าเนินการตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่  ๓ ลุล่วงไปด้วยดีจึงควรด้าเนินงาน 
ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. มีระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และการวิจัยของประเทศท่ีเข้มแข็ง มุ่งเน้นการวิจัยเชิงระบบ
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา การวิจัย ระบบบริการ บุคลากร ยาจากสมุนไพร และการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร รวมทั้งมีการสื่อสารสาธารณะให้รับรู้อย่างกว้างขวาง 

๒. มีระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีประสิทธิผล ปลอดภัย 

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

เพื่อสามารถน้าไปใช้เป็นนโยบายและทิศทางส้าคัญของ
ประเทศในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก ที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคตในระดับประเทศ และระดับโลก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมีการใช้อย่างสมเหตุสมผล มีระบบยาสมุนไพรของประเทศ มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ และมีระบบสุขภาพชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่เข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองและอยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพของ
ประเทศทุกระบบ 

๓. มีบุคลากรในระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกในระบบ
สุขภาพที่เพียงพอ เหมาะสม และมีขีดความสามารถสูง รวมทั้งมีบุคลกรที่อยู่นอกระบบบริการสุขภาพ อาสาสมัคร  
หมอพื้นบ้าน ชาวบ้านที่มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพท่ีช่วยดูแลสุขภาพของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. สร้างภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ให้เข้มแข็ง  
๒. บูรณาการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และระบบยาจากสมุนไพร

กับระบบการแพทย์อ่ืนๆ 
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และเครือข่าย 

มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. มาตรการด้านวิชาการ 
๒. มาตรการด้านนโยบายและกฎหมาย 
๓. มาตรการด้านการพัฒนาขีดความสามารถ 
๔. มาตรการด้านการเงิน 
๕. มาตรการระบบและกลไก 

มติ ครม. : เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
1120960 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวม 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 
พ.ศ. 2558 รวม 4 ฉบับ ดังนี ้

 1. ร่างกฎกระทรวงการแจ้งและการด้าเนินการเกี่ยวกับการแจ้ง เช้ือโรค กลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งและการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องส้าหรับ  
ผู้ประสงค์จะผลิต น้าเข้า ส่งออก ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เช้ือโรคที่มีความเสี่ยง 
ปานกลางหรืออันตรายปานกลางและพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พิษจากสัตว์ท่ีท้าให้เกิดภาวะที่ร่างกายท้างานได้ไม่เป็นปกติ
ในระดับที่ไม่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาท่ีได้ผล 

2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการด้าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 และพิษจากสัตว์ 
กลุ่มที่ 2 พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตผลิต น้าเข้า ส่งออก 
ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเฉพาะเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เช้ือโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง หรือพิษจากสัตว์ 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ พิษจากสัตว์ท่ีท้าให้เกิดภาวะที่ร่างกายท้างานได้ไม่เป็นปกติ ในระดับที่ร้ายแรงและมีวิธีท่ีรักษาได้ผล 

3. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งกรณีที่มีเหตุความไม่ปลอดภัยและ
อันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีเกี่ยวกับการผลิต น้าเข้า ส่งออก ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผลิต น้าเข้า ส่งออก 
ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ ต้องแจ้งให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ เมื่อเกิด
เหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน 

4. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต
ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด้าเนินการกรณี
ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง หรือผู้รับใบอนุญาตผลิต น้าเข้า ส่งออก ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเช้ือโรคหรือพิษ
จากสัตว์ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สธ. เสนอ พระราชบัญญัติเช้ือโรคพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2559 ซึ่งมาตรา 5 

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ รมว.สธ. มีอ้านาจออกตามกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ และมาตรา 21 วรรคสาม มาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 26 วรรคสอง มาตรา 30 วรรคสาม มาตรา 31 วรรคสี่ มาตรา 
33 วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคสาม บัญญัติให้การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การออกใบ
รับแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง การขอรับ
ใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต การขอแก้ไขรา ยการ  
การอนุญาตให้แก้ไขรายการ และการแจ้งการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ การแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตราย  
ต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน เกี่ยวกับการผลิต น้าเข้า ส่งออก ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรคหรือ  
พิษจากสัตว์ การแจ้ง การเลิกการผลิต น้าเข้า ส่งออก ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์  
และการด้าเนินการแทนผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

2. โดยที่มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้บรรดากฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ด้าเนินการออกกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภาย 
ใน 2 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น จ้าเป็นต้องด้าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับดังกล่าวเพื่อให้มี 
ผลใช้บังคับภายในวันท่ี 21 ก.พ. 2561 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์  

พ.ศ. 2558 รวม 4 ฉบับ ตามที่ สธ. เสนอ เนื่องจาก กษ. มีการด้าเนินการตาม พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 
พ.ศ. 2525 อยู่แล้ว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ระเบียบปฏิบัติตามกฎกระทรวงข้างต้นหน่วยงานในสังกัด กษ. 
สามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง รวมทั้งปัจจุบันหน่วยงานของ ปศ. มีการด้าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(SOP) ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล และมีคณะท้างานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมีคณะท้างานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางชีวภาพควบคุมการด้าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
โดยรับความเห็นของ วท. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 สายโคกเจีย –  

ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 สายโคกเจีย – ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ พ.ศ. ... .  
โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 สายโคกเจีย – 
ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ ในท้องที่ต้าบลปลายพระยา และอ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคนืที่
แน่นอน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4367 สายโคกเจีย – ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ เป็นแนวทางสายใหม่ ผ่านเขตท้องที่ต้าบลปลาย
พระยา ต้าบลเขาเขน อ้าเภอปลายพระยา และต้าบลเขาใหญ่ ต้าบลนาเหนือ อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 
0+000.000 – จุดสิ้นสุดที่ กม. 26+042.373 ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินขนาด 4 ช่องจราจร 
ระยะทางประมาณ 26.042 กิโลเมตร มีความกว้างเขตข้างทางละ 30.00 – 45.00 เมตร ยกเว้นบริเวณทางแยก รวม 6 
จุด ซึ่งมีความกว้างของเขตทางตามแผนที่ก่อสร้าง มีทรัพย์สินที่จะถูกแนวทางหลวงตัดผ่านประกอบด้วยที่ดินประมาณ  
232 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 40 ราย และพืชผลประมาณ 134 ราย วงเงินในการด้าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประมาณ 434,306,000 บาท 

2. การด้าเนินการตามข้อ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางระหว่างหลวงหมายเลข 44  
อ้าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปยังอ้าเภอทับปุด จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริม 
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้ และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยจากผลการศึกษาส้าหรับแผนแม่บทการพัฒนาทาง
หลวงในอดีต (พ.ศ. 2550 – 2559) จะมียานพาหนะเข้ามาใช้ในปริมาณสูง และผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 

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

เพื่ ออ้านวยความสะดวกและรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) = 17.1% จดัว่ามีความคุ้มค่าที่จะด้าเนินโครงการ 
3. กรมทางหลวงได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการก่อสร้างถนน

สายดังกล่าว ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ ดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 สายโคกเจีย – ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ ในท้องที่ต้าบลปลาย
พระยา ต้าบลเขาเขน อ้าเภอปลายพระยา และต้าบลเขาใหญ่ ต้าบลนาเหนือ อ้าเภออ่า วลึก จังหวัดกระบี่ โดยพื้นที ่
ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใดและเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืน ไม่พอใจราคาหรือจ้านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการก้าหนดให้ ก็สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดี ตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไปนี้ ทั้งนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้ คค.  
ให้ความส้าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบาย
น้้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 
สายโคกเจีย – ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ คค. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 37/2560 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120960 
 

เรื่อง : รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 2558 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

สารัตถะ : กสม. ขอให้น้ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ้าปี 2558 กสม. เสนอ ครม. ตามมาตรา 15 (6) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดท้าขึ้นเพื่อแสดงผล 

การด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นอ้านาจหน้าที่ที่ส้าคัญตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๗) เพื่อเสนอผลการปฏิบัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประจ้า
ทุกปี ให้รัฐสภา ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย 

ผลการด้าเนินงานตามภารกิจท่ีส้าคัญ ได้แก่ ๑) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การรับเรื่องร้องเรียนที่มี
การร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่ องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ๒) การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ อาทิ การเสนอ
รายงานการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การตราพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. .... เป็นต้น ๓) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาล
ยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ๔) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันการทรมาน และ
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่้ายีศักดิ์ศรีในประเทศไทย” ในพื้นที่ต้ารวจภูธร จ้านวน ๘ ภาค 
เป็นต้น ๕) การประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา  
ในภูมิภาคต่างๆ ๖) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน จ้านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ การศึกษาวิจัย 
เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  
๗) การด้าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ภายใต้กรอบความ

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

เพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมของไทยมีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ท้าให้ส่ง
สินค้าทางการเกษตรไม่ถูกกีดกันจากนานาประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ๘) การจัดท้ารายงานประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ ๙) การพัฒนาองค์กร 

ส้าหรับรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ นั้น เป็นการรายงานให้ทราบถึง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนว่าในปีงบประมาณนั้นๆ มีสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสถานการณ์ส้าคัญประเด็นใดบ้างที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนท่ีมีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยสาระส้าคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถสรุปได้เป็น 
๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง ๒) สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการท้างาน มีประเด็นที่
เช่ือมโยงกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การแก้ไขและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และ ๓) สถานการณ์สิทธิ 
ของกลุ่มเปราะบาง ประเด็นส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก  
โดยการก้าหนดอายุขั้นต่้าของแรงงานในภาคเกษตรและแรงงานประมง มีการตรวจสอบเชิงรุกแบบสหวิชาชีพ รวมทั้ง 
การติดตามแผนเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบกับรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เนื่องจากการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมของไทยมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ท้าให้ส่งสินค้าทางการเกษตรไม่ถูกกีดกันจากนานา
ประเทศ 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 
2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ และให้ส้านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงศึกษาธิการ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับประเด็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศปี 2558 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้าเนินการแล้วให้รายงานผลการด้าเนินการไปยังรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไปด้วย 
 


