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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขต

ส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา  
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดินเพื่อด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอ เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุ รี  

ได้ร้องขอให้ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบกับยังมี ที่ดินหลายพื้นที่ที่มีประกาศก าหนด  
เขตท้องที่ท่ีจะส ารวจเป็นโครงการจัดรูปที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมาตรา 69 วรรคสองแห่ง  
พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้บัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อน
วันท่ี พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้แต่การด าเนินการในข้ันตอนต่อไปให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจ
ด าเนินการตาม พ.ร.บ. นี้ในเรื่องใด ให้การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2559 
วันที่  19 ส.ค. 2559 มีมติ เห็นชอบให้พื้นที่ เขตส ารวจจัดรูปที่ดิน ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 32 และประกาศ 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตาม พ.ร.บ. จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้ เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท าเป็น
โครงการจัดรูปที่ดินโดยพัฒนาที่ดินทุกแปลงให้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบให้
ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินต่อไป ตาม พ.ร.บ. จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  

4. ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูป
ที่ดิน เนื้อท่ี 10,600 ไร่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ .ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน 
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกระพร้อย จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ เสนอว่า ชป. ได้ก าหนดแผนงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกระพร้อย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแผนงาน

ด าเนินการก่อสร้าง 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2560) มีลักษณะโครงการ ดังน้ี 
(1) เขื่อนดินกว้าง 10 เมตร ยาวประมาณ 790 เมตร สูงประมาณ 21.50 เมตร 
(2) ระบบท่อส่งน้ า 2 ฝั่ง 
(3) ก่อสร้างถนนทดแทนและถนนรอบอ่างรวมเป็นระยะทาง 14.786 กิโลเมตร 

2. ในการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกระพร้อย จังหวัดกาญจนบุรี มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
ที่จะต้องเวนคืนท้ังหมดจ านวน 172 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 2,805 ไร่ ซึ่งได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยและต้องการให้มีการก่อสร้าง ตลอดจนเจรจาปรองดองท าความตกลงซื้อขาย 
เรื่องราคาค่าทดแทนกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการแล้ว โดยก าหนดราคาที่ดินให้ไร่ละ 60,000 บาท  
เท่ากันทุกแปลงท้ังโครงการ แต่ปรากฏว่า มีที่ดินจ านวน 2 แปลงของนายสนั่น มีเมตรทิพย์ (ผู้วายชนม์) แปลงที่ 1 เนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ และแปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ ซึ่งทายาทฟูองร้องคดีกันและไม่สามารถเจรจาปรองดองตกลง 
ซื้อขายกันได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น สมควรก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  
จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในท่ีดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อท า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปในท่ีดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนท่ีแน่นอน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองปรือ  
อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ

รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. ได้ประชุมหารือเพื่อทบทวนความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันท่ี 22 ม.ีค. 60 แล้ว โดยมีหน่วยงานเสนอความเห็น จ านวน 15 หน่วยงาน 
สรุปได้ดังนี้ 

1.1 หน่วยงานท่ีเห็นด้วยในหลักการ จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สปน. คค. วธ. สธ. และ พม.  
1.2 หน่วยงานท่ีเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กค. กต. กษ. พน. อก. 

อส. สลค. และ สศช. 
1.3 หน่วยงานท่ีมีข้อสังเกต จ านวน 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย ฝกย.คสช. และ สคก. 

2. ทส. ได้พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ และได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังกล่าวแล้ว 

3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. .... เป็นการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้
บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม./กป./วก./ชป./อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน
ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ขอบเขตการใช้บังคับ 
ใช้บังคับแก่การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่ว
ราชอาณาจักร 

ขอบเขตการใช้บังคับ 
ให้ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีป และ
ทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงที่
ท ากับต่างประเทศ 

คณะกรรมการ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเป็น
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

คณะกรรมการ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเป็น
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องมีอ านาจ
หน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
เพิ่มเติมหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงบทบัญญัติในการจดทะเบียนบุคคลที่จะเข้ามาท า
หน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาก
เดิมที่ก าหนดให้เฉพาะนิติบุคคลที่มีสิทธิจดทะเบียนเป็น
การก าหนดให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับขึ้น
ทะเบียนให้กับสมาชิกขององค์กรชุมชน อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ
บุคคลซึ่งมีความสนใจในการท างานด้านการอนุรักษ์  
การสงวน การคุ้มครอง และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง และการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงให้กองทุนสิ่งแวดล้อมจากเดิมที่ตั้งอยู่ใน กค. 
เป็นให้จัดตั้ งกองทุนสิ่ งแวดล้อมขึ้นใน ทส . โดยได้
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนให้กว้างขึ้น 
- ปรับปรุ งแหล่ งที่ ม าและการ ใ ช้จ่ าย เ งินกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อม ในการแก้ ไ ขปัญหาสิ่ ง แวดล้ อม ให้ มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งข้ึน 
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
- เพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินเพื่อให้กลไกการใช้เงิน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมาตรการในการ
ก ากับดูแลในการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้
- ประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่ งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้การด าเนินการ
สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ  
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 - ให้ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งชาติ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการผู้ช านาญการ เพื่อพิจารณาผู้จัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ งประกอบด้วย
ผู้เ ช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อให้กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
- ก าหนดเช่ือมโยงกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ส าหรับพื้นที่ใดหรือการพัฒนารายสาขาใด
ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้วต้องน าผลการ
ประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดั งกล่าวมา
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มดว้ย 
- เพิ่มเติมให้ เจ้าของโครงการหรือกิจการต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยให้น าส่งเข้ากองทุนเพี่ออุดหนุนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
- เพิ่มเติมหลักการเรื่องระยะเวลาที่สามารถน ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการแล้วไปใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุญาตได้ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
- ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
ได้ เพื่อรองรับกรณีที่มีการกระจายอ านาจในการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่จังหวัด 
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- เพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของโครงการ
หรือกิจการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย
จัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอเจา้หนา้ที ่
ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายและส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้ง ก าหนดให้การ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากความบกพร่อง
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตตามกฎหมายให้
ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
- ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นท่ีขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 
- ก าหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจการมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมหรือค่าเสียหายกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้
ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหาย 
- เพิ่มโทษปรับส าหรับผู้ที่ด าเนินการก่อสร้างหรือด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการเสนอรายงาน 
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 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หากยังก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่ยกเว้นในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างไปก่อนเพื่อปูองกันหรือ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นต่อส่วนรวม 

การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม 
จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการ
ควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อและ
ขจัดมลพิษ 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อและ
ขจัดมลพิษ 
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อ
และขจัดมลพิษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยเพิ่ม 
- หลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
- การวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 

อ านาจหน้าท่ีการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่
ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใด
รับผิดชอบโดยตรง 

อ านาจหน้าท่ีการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่
ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บทก าหนดโทษ 
- ก าหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิด
เพื่อยับยั้งผู้กระท าความผิดให้เกิดความเกรงกลัว หรือ
ปูองกันมิให้ได้รับความสะดวกในการกระท าความผิด 

บทก าหนดโทษ 
- ก าหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิด
เพื่อยับยั้งผู้กระท าความผิดให้เกิดความเกรงกลัว หรือ
ปูองกันมิให้ได้รับความสะดวกในการกระท าความผิด 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ไม่ว่า
การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นเกิดจากการ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ใน
กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการ
สงคราม หรือการกระท าตามค าสั่ งของรัฐหรือเจ้า
พนักงานของรัฐ 

- ก าหนดให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการ
หลั่งไหลหรือแพร่กระจายมลพิษต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในอัตราไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายที่แท้จริง โดยน าหลักการก าหนดค่าเสียหายใน
เชิงลงโทษ (Punitive Damages) ตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  
มาใช้บังคับ เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดและ
เยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานของรัฐต้องใช้ในการขจัดมลพิษและฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของบุคคลอื่น ใน
เวลาที่ศาลพิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้ได้แนชั่ด
ว่าค่าเสียหายมีเพียงใด ได้ก าหนดให้ศาลอาจสงวนสิทธิที่
จะแก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งแต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่
วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง เพื่อเป็นการเยียวยา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้ ได้รับความ
เสียหาย 
- ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
อัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด ให้มีหน้าที่
ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ที่ ก่อให้ เกิดหรือแหล่ งก า เนิดของการรั่ ว ไหลหรื อ
แพร่กระจายของมลพิษในศาลได้ 
- ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนด
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นและ
ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้ง
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
- 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
เพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อท าหน้าที่
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้คดีมี
ความรวดเร็วและไม่ต้องด าเนินการฟูองร้องต่อศาล  
โดยเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเ งินค่าปรับตามจ านวนที่
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน 

4. ทส. ได้ด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th เป็นระยะเวลารวม 19 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 9 พ.ค. 2560 และ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประกาศผ่านเว็บไซต์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th แล้ว และได้จัดท าหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางการจัดท าและการเสนอ
ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้ปรับปรุงค าปรารภในวรรคสาม 
ของร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 ม.ิย. 2560  

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
โดยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานอัยการสูงสุด และฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตอ่ไป 

2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสนอเรื่ อง กองทุนสิ่ งแวดล้อม  
ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
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3. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

4. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในการดูแลของรัฐบาล 
จ านวน 94,168.98 ตัน โดยในเบื้องต้นให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 84,134.73 ตัน ซึ่งอยู่ในเง่ือนไข 
ที่สามารถระบายได้ก่อน และมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ด าเนินการก าหนดวิธีการระบายเพื่อน าเสนอ
ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พิจารณาอนุมัติการระบาย ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เสนอต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. พณ. รายงานว่า รัฐบาลได้จัดท าโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ เปูาหมายรับจ าน า 

๑.๕ ล้านตัน ผลการด าเนินการ มีการรับจ าน ารวม ๑,๐๐๑,๖๙๔.๗๗ ตัน และด าเนินการระบายไปแล้ว ๙๐๗,๕๒๕.๗๙ ตัน 
คงเหลือปริมาณ ๙๔,๑๖๘.๙๘ ตัน ซึ่งยังมีปัญหาการด าเนินการด้านคดี ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถรับ - ส่งมอบสินค้าได้ 

๒. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
และวิเคราะห์คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาล โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือของรัฐในคลังสินค้า  
ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จังหวัดตาก ๙ แห่ง และจังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง รวม ๑๐ แห่ง โดยคณะอนุกรรมการฯ  
ได้ท าการเก็บตัวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในคลังสินค้า
ทั้ง ๑๐ แห่ง คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยมีเมล็ดด าเมล็ดเสียร้อยละ ๑๕-๖๗ รวมทั้งเป็น 
การเสื่อมตามสภาพ เนื่องจากเก็บรักษาเป็นเวลานานเกือบ ๑๐ ปี ซึ่งภาครัฐต้องเสียงบประมาณที่ต้องน าไปช าระค่าเก็บ
รักษาเดือนละ ๗,๐๔๐,๓๘๗.๗๑ บาท 

๓. มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติแนวทางการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี ๒๕๕๑/๕๒ จ านวน ๙๔,๑๖๘.๙๘ ตัน โดยในเบื้องต้นให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

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

เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จ านวน ๘๔,๑๓๔.๗๓ ตัน ตามที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลมีความเห็นว่า  
อยู่ในเง่ือนไข ที่สามารถระบายได้ก่อน ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีข้อยุติในส่วนของคดีความทางกฎหมาย  
จ านวน ๑๐,๐๓๔.๒๕ ตัน ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(นบขพ.) ระบายเมื่อมีข้อยุติในทางคดีต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ความเห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ เรื่อง การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือ

โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ จ านวน ๙๔,๑๖๘.๙๘ ตัน โดยหลักการเบื้องต้นให้ระบาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน ๘๔,๑๓๔.๗๓ ตัน ซึ่งอยู่ในเง่ือนไขที่สามารถระบายได้ก่อน เพื่อลดความเสียหายจาก
งบประมาณที่ภาครัฐต้องน าไปช าระค่าเก็บรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สูงมากในแต่ละเดือน และเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ที่ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ องค์การคลังสินค้า 
(อคส.) ต้องก ากับ ดูแล และก าหนดมาตรการที่เข้มงวดไม่ให้มีการน าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ระบายออกมากลับเข้าสู่วงจร
ตลาดปกติได้อีก เนื่องจากคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและเสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งจะท าให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

มติ ครม. : เห็นชอบให้เลื่อนเรื่อง การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 
2551/52 ไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปุาแดง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปุาแดง จังหวัดพิษณุโลก  
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลปุาแดง ต าบลชาติตระการ 

และต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ. 2518  
ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว  
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ยื่นค าร้องและคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากเป็นการก าหนดแนวทาง 

ในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ซึ่งไม่กระทบต่อภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท้ังนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ท้องที่ท่ีจะด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองดังกล่าว หากปรากฏว่ามีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก าหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งสัญลักษณ์สีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขต
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุม
การใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปุาแดง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. อก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

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

เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษา
เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 
ไทย – ภูฏานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ในการประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560  

ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่การกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการของภูฏาน  
(H.E. Lyonpo Lekey Dorji) เป็นประธานร่วมการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

1.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทยและภูฏานให้ความส าคัญกับการประชุม JTC ไทย – ภูฏาน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกัน ปัจจุบันภูฏานเป็นคู่ค้า
อันดับที่ 8 (สุดท้าย) ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ การค้ารวมระหว่างไทยกับภูฏานในปี 2559 มีมูลค่า 24.37  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีอัตราเติบโตกว่าร้อยละ 110 (ไทยส่งออก 24.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน าเข้า 0.12  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของภูฏาน ทั้งนี้ ในปี 2559 ภูฏานมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 
6.5 ร้อยละ และล่าสุดภูฏานได้ออกนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
มหภาคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และตั้งเปูาจะเป็น
ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองให้ได้ภายในปี 2563 (2020) 

1.2 การกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริม  
การลงทุนให้กับภูฏานและยินดีเชิญชวนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม Road Show การลงทุนของภูฏานที่คาดว่า 
จะจัดขึ้นที่ไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2560 เพื่อชักชวนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนที่ภูฏานในสาขาศักยภาพต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การก่อสร้าง และการท่องเที่ยว เป็นต้น ในการนี้ ไทยได้แสดงความสนใจในการเข้าไปลงทุนใน
สาขากอ่สร้าง (การซ่อมแซมวัด) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงเชิญชวนให้ภูฏานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างยั่งยืนดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของทั้งสองประเทศและการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไทยจัดเป็นประจ าด้วย อาทิ งานแสดงสินค้า Bangkok International Gift and Bangkok International Houseware 
(ของขวัญและของใช้ในบ้าน) ThaiFEX (อาหาร) Organic and Natural Expo (สินค้าออร์แกนิค) Bangkok Gems and 
Jewelry (อัญมณีและเครื่องประดับ) และ Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather 
Fair (แฟช่ันและเครื่องหนัง) 

1.3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝุายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.3.1 ด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองฝุายอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะท างานร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่อด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศและการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวต่อไป ในการนี้ภูฏานได้ขอรับการสนับสนุนการฝึกงานและการศึกษาต่อในไทยของนักศึกษาภูฏานจากสถาบัน 
Royal Institute of Tourism and Hospitality (RITH) ซึ่งไทยยินดีให้การสนับสนุนและอยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในรายละเอียด นอกจากน้ี ท้ังสองฝุายยังมีความร่วมมือใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนแนว
ทางการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) 3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 4) การใช้พลัง
ของ Asian Ecotourism Network (AEN) ในการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1.3.2 ด้านการเกษตร ไทยและภูฏานมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกันอย่างใกล้ชิด  
โดยที่ผ่านมา ไทยให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ดิน การเพาะปลูก ชลประทาน การจัดการน้ า มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช การควบคุมพืช และมาตรฐานด้านอาหาร ล่าสุดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานร่วม  
ด้านการเกษตร (JAWG) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 4 – 8 ก.ย. 2560 ณ กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี และเพชรบุรี 
ซึ่งเป็นโอกาสในการสานต่อความร่วมมือด้านเกษตรของทั้งสองฝุายต่อไป นอกจากนี้ ไทยยินดีจะประสาน กษ .  
เพื่อพิจารณาอ านวยความสะดวกการน าสินค้าเกษตรของภูฏาน อาทิ ควินัว หน่อไม้ฝรั่ง เมล็ด buckwheat น้ ามันตะไคร้ 
น้ าผึ้ง ปลาเทราท์ ถ่ังเช่า เห็ด โดยจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของไทยด้วย 

1.3.3 ความร่วมมือด้านหัตกรรม ภูฏานได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาสินค้าและ
การพัฒนาบุคลากรด้านหัตถกรรมไทย ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ งานโลหะ ไม้ การแปรรูปอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ ไทยยินดีให้การสนับสนุนภูฏาน ทั้งนี้ ไทยได้ยื่นข้อเอกสารข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ความร่วมมือ โดยแบ่งเป็นการด าเนินการใน 3 ระยะ ประกอบด้วย การจัดท า MoU การก าหนดกิจกรรม การพัฒนา
ทักษะและความสามารถ และการตลาดบนพื้นฐานการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน อย่างไรก็ดี ในส่วนของการแปรรูป
อาหารและบรรจุภัณฑ์ไม่อยู่ในส่วนของงานหัตถกรรม ไทยจึงรับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุน
ภูฏานในเรื่องนี้ต่อไป 

1.3.4 การรักษาพยาบาลในไทย ปัจจุบันในไทยมีการส่งเสริม medical and wellness tourism  
โดยปัจจุบันมีการยกเว้นการขอวีซ่าส าหรับผู้ปุวยต่างชาติ และการขยายเวลาพ านักระยะยาวให้แก่ผู้สูงอายุต่างชาติ ให้แก่
หลายประเทศ ไทยยังคงเปิดรับการพิจารณาข้อเรียกร้องจากประเทศต่างๆ (รวมภูฏาน) 
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1.3.5 ประเด็นอื่นๆ 1) ที่ประชุมรับทราบการด าเนินงานของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) ของไทย อาทิ ความช่วยเหลือทางเทคนิค การฝึกอบรมบุคลากรและ
การช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งภูฏานจะพิจารณาถึงสาขาความร่วมมือที่เป็นไปได้
ระหว่างกันต่อไป 2) ภูฏานแสดงความสนใจต่อความคืบหน้าการด าเนินโครงการถนนสามฝุาย (Tri – Lateral Highway) 
(ไทย – เมียนมา – อินเดีย) จะมีอีกหนึ่งช่องทางส าคัญในการขยายการค้าระหว่างไทย – ภูฏาน 

2. พณ. เห็นว่า ภูฏานเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) เป็นตลาดขนาดเล็กมีประชากรประมาณ 7 แสนคน 
แต่ไทยก็ให้ความส าคัญในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยมิได้พิจารณาในเชิงผลประโยชน์และเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏาน ไทยอยู่ในฐานะผู้ให้และมีการให้ความช่วยเหลือภูฏาน  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยภายใต้แนวคิด “เราจะ
เดินหน้าไปด้วยกัน” (Stronger Together) และ “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Left No One Behind) 

3. ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ดังนี ้

- ด้านการเกษตร 1) พิจารณาข้อเรียกร้องของภูฏานในการอ านวยความสะดวกในการน าเข้าสินค้าเกษตร 
(ด้าน SPS) อาทิ ควินัว หน่อไม้ฝรั่ง เมล็ด buckwheat น้ ามันตะไคร้ น้ าผึ้ง ปลาเทราทฺ ถั่งเช่า เห็ด 2) พิจารณาให้ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่ภูฏานเกี่ยวกับกฎระเบียบด้าน SPS และการส่งออกสินค้าเกษตรมาไทย และติดตามข้อมูลด้าน SPS  
สินค้าเกษตรของภูฏานเพื่อที่ฝุายไทยจะได้พิจารณาอ านวยความสะดวกต่อไป 3) ให้คณะท างานร่วมด้านการเกษตร 
ของทั้งสองฝุายจัดล าดับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของทั้งสองฝุายเพื่อพิจารณาอ านวยความสะดวกในการน าเข้าต่อไป 
รวมทั้งให้ข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้าดังกล่าวด้วยต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 2 ต่อไป ตามที่ พณ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง

จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

 
สารัตถะ : สปน. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าชับให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัด
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สปน. รายงานว่า คณะกรรมการฯ ได้มีประกาศเรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ 

ตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2559 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการส่งเสริมและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม  
และประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยประกาศดังกล่าวมีเกณฑ์และเง่ือนไขให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูล สรุปได้ ดังนี้ 

1.1 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหา  
พัสดุ เช่น แผนการจัดกาพัสดุผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ หรือรายงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศก าหนด 

1.2 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 
เช่น หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องตามประกาศก าหนด 

1.3 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สปน./กษ. (สกม./กกศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นเครื่องมือ
ของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และรายงานประเมินผล  
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.4 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงานและรายงานผล  
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและ
ผลการประเมินมาตรฐานในแต่ละรอบปีงบประมาณ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากร 
ในหน่วยงาน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

1.6 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์และ
ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานหรือผลการตรวจสอบของ สตง. หรือหน่วยงานภายนอก
อื่นที่มีหน้าท่ีในการติดตามประเมินผล 

1.7 ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 1.1 - 1.6 ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีส าหรับการสืบค้น ทั้งในรูปแบบ
หนังสือ เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศ
คณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 
14 ก.พ. 2541 (หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับให้ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการตามสมควรตามก าลังบุคลากรและงบประมาณที่มี หรือจะจัดข้อมูลข่าวสารไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงานอื่นหรือของ
เอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้) และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม 
โดยใหด้ าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับดังกล่าว 

2. คณะกรรมการฯ เห็นว่า ประกาศดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการขอเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือ 
เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ซึ่ง ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558  
ให้ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกของความร่วมมือดังกล่าว เนื่องจากส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อสมัครเข้าเป็นภาคี  
คือการประเมินผลในเรื่องความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (Access to information)  

3. ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ สปน. ได้จัดท าแบบส ารวจการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ตามประกาศดังกล่าว โดยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ และมีผลการต่อบกลับของแบบสอบถาม ดังนี้ 
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หน่วย : แห่ง 
หน่วยงาน หน่วยงานทั้งหมด ตอบแบบสอบถาม ไม่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนกลาง 284 166 

(ร้อยละ 58.46) 
118 

(ร้อยละ 41.54) 
ส่วนภูมภิาค 76 43 

(ร้อยละ 56.57) 
33 

(ร้อยละ 43.43) 
ส่วนท้องถิ่น 7,853 1,457 

(ร้อยละ 18.55) 
6,396 

(ร้อยละ 81.45) 
โดยผลส ารวจพบว่า หน่วยงานของรัฐจ านวนมากยังไม่ได้ถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศดังกล่าว (มีเพียงประมาณ
ร้อยละ 50 ของหน่วยงานรัฐที่ตอบแบบสอบถามแจ้งว่า สามารถด าเนินการเรื่องดังกล่าวได้) 

4.คณะกรรมการฯ ได้รับทราบสรุปผลของแบบส ารวจดั งกล่าวข้างต้นในการประชุมครั้ งที่  3/2560  
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอ ครม. ก าชับให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามประกาศดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด 

มติ ครม. : 1. ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้ อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 

2. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
2.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐถึงความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

รวมทั้งก าหนดกลไกและช่องทางในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารของ
ราชการเพิ่มเติมด้วย 

2.3 ก าหนดกลไกในการติดตามการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 
และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติที่ใช้ในปัจจุบัน โดยให้รวมถึง 
การก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
แล้วน าเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐต่อไป 

2.4 พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มขึ้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในท้องที่ต าบลบางปะมง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะมง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเพื่อให้มีมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. เสนอว่า ได้จัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ปากแม่น้ าส าคัญ 16 แห่ง ทั่วประเทศทั้งฝั่งอ่าวไทย 12 แห่ง  

และฝั่งทะเลอันดามัน 4 แห่ง โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเลือกแบบหลายปัจจัย (Multi – criteria Analysis : MCA) 
ครอบคลุมปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคม พบว่า ปากแม่น้ าบางปะกงมีความส าคัญล าดับที่ 4 
เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับชาติ เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร ที่วางไข่ และอนุบาลตัวอ่อนให้กับสัตว์และพืชนานาชนิด โดยมีรายงานการพบโลมา
อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ โลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร โลมาเผือกหรือโลมาหลังโหนก และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ ซึ่งแสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีความส าคัญอีกแห่งหนึ่ง แต่พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์จนเกิดปัญหา
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่ายและองค์ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมปากแม่น้ า
บางปะกง โดยชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รวมตัวเป็นเครือข่ายของชุมชนร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรียืนยันการประกาศ
ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางประกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม./กป./ปศ./กสส./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปูองกันควบคุม และด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมการก่อสร้าง การกระท า
หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ทส. จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะมง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2560 มีมติเห็นชอบ
ร่างประกาศตามข้อ 2 รวม 2 ฉบับ และมอบให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน าร่างประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะมง 
ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. .... เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป รวมทั้งมอบให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
น าร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง  
ในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะกง
ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. .... เสนอ รมว.ทส. พิจารณาลงนามให้มีผลบังคับใช้ต่อไป หลังจากที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในท้องที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ 

เนื่องจากพื้นที่บริเวณปากน้ าปางปะกงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร ที่วางไข่และอนุบาลตัวอ่อนให้กับสัตว์และพืชนานาชนิด จึงเห็นด้วยกับหลักการในการออก
ประกาศดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะมง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ 
ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
อุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 



25 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031060 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 
 
สารัตถะ : ประธานกรรมาพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและ
น้ ามันพืช ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 27 ก.ค. 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี.้ 
1. การเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภคและเพ่ือใช้ใน

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส าหรับปี 2560 ตามมติ ครม.  
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศปรับหลักเกณฑ์
การจัดสรรโควตาและขั้นตอนการจัดสรรโควตาการน าเข้า ส าหรับปี 2560 เนื่องจากกรมศุลกากรได้แจ้งการแยกรหัส
สถิติย่อยสินค้ากากถั่วเหลืองให้กรมการค้าต่างประเทศทราบเมื่อเดือน มิ.ย. 2560 ท าให้ไม่สามารถจัดสรรโควตาได้ตาม
หลักเกณฑ์เดิม (ซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็น 2 ครั้ง และให้น าโควตาที่เหลือจากครั้งท่ี 1 มาจัดสรรให้ครั้งท่ี 2 ด้วย) 

2. เห็นชอบปรับกรอบหลังเกณฑ์การจัดสรรโควตาน าเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลงองค์การ
การค้าโลก (WTO) ส าหรับสินค้าเกษตร 4 รายการ ไดแก่ (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เน้ือมะพร้าวแห้ง  
(3) น้ ามันมะพร้าว และ (4) กากถั่วเหลือง (เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมมนุษย์บริโภค และเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ)  
ต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เช่น การเพิ่มบทลงโทษในกรณีหากไม่ใช้โควตาแล้วไม่แจ้งคืน จะถือว่าเป็นผู้ถูกระงับการ
จัดสรรโควตาในปีถัดไป และให้ติดตามการน าเข้ามะพร้าวตามกรอบการค้าต่าง ๆ น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ  
เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของคุณสมบัติผู้ยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้ามะพร้าวท่ีระบุว่า “เป็นนิติบุคคลที่เป็นโรงงานท่ี
ใช้สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอยน้ ามันมะพร้าว และเนื้อมะพร้าวแห้ง เป็นวัตถุดิบในการผลิตในการผลิตและด าเนิน
กิจการอยู่ในปัจจุบัน” ให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาก าหนดค านิยามใส่สอดคล้องกับข้อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องก่อน
ระบุในระเบียบ พณ. ต่อไป 

3. เห็นชอบเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าเข้ามะพร้าวตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและออกหนังสื อรับรอง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ประธานกรรมาพืชน้ ามันและน้ ามันพืช /กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 
(WTO) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามัน
มะพร้าว ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ .ศ. 2553 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2553  
โดยให้ผู้ได้รับหนังสือรับรอง รายงานบัญชีสมดุลอัตราการแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาว เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับการน าเข้ามะพร้าวเพื่อการแปรรูปเป็นน้ ามันพืชหรืออาหารคนในกิจการของตนเองของผู้น าเข้าได้ 

4. เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2579 โดยมีเปูาประสงค์ คือ  
“เพิ่มพื้นที่และผลผลิตมะพร้าว เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” และมอบหมายให้น าเสนอ รมว.กษ. พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนงาน/โครงการในระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2564 โดยรักษาระดับผลผลิต 
ต่อไร่ไม่ต่ ากว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร และผลผลิตมะพร้าวไม่ต่ ากว่า 1.1 ลา้นตัน) 

5. เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์ถั่ วเหลืองเ พ่ือความมั่นคงทางอาหาร พ .ศ. 2561 – 2569  
โดยมีเปูาประสงค์ คือ “เพิ่มพื้นท่ีและผลผลิตถั่วเหลือง เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ การเพิ่มผลผลิตต้อง
มีตลาดรองรับ ไม่ให้เกิดภาวะล้นตลาด ต้องค านึงถึงราคาและคุณภาพที่เป็นที่ยอมร่วมกัน และปรับปรุงรูปแบบการ
น าเสนอ และมอบหมายให้น าเสนอ รมว.กษ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามแผนงาน/โครงการใน
ระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2564 โดยเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง จาก 212,000 ไร่ ผลผลิต 56,604 ตัน ในปี 2559  
เป็นพื้นที่ปลูก 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน) 

มติ ครม. : รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2560 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ ทั้งนี้  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


