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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน ๓ โครงการ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน ๓ โครงการ 
ประกอบด้วย 

๑) โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จงัหวัดอุตรดิตถ์ จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๓ - 25๖๑) เป็น ๑๔ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๓ - 25๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 10,500 ล้านบาท 

๒) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๕๔ - 25๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๔ - 25๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
4,800 ล้านบาท 

๓) โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๕๕ - 25๖๐) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๕ - 25๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
15,000 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก ครม .  

มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากประสบปัญหาในระหว่างด าเนินการก่อสร้างท าให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนงานเดิม ท าให้ต้อง
ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
โครงการแล้ว เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปสาเหตุของความล่าช้าได้ ดังนี้ 

(๑) โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องการจัดหาที่ดินและราษฎรบางส่วน
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบส่งน้ า จึงจ าเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันมีงาน
ก่อสร้างที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ า รวม ๒ รายการ 
ตั้งอยู่ในต าบลผาจุก และต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และยังอยู่ระหว่างด าเนินการอีก จ านวน ๗ รายการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของโครงการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 25๖๖ 
(๒) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเป็น

พื้นที่ปุาที่ต้องขออนุญาต ๓,๓๒๕ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ๑,๕๖๐ ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ๑,๗๖๕ ไร่  
ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะ
แล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 25๖๔ 

(๓) โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในเขต
พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชได้เห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่แล้ว 
แต่กรมชลประทานต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 25๕๙ ซึ่งจ าเป็นต้องเสนอ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเพิกถอนพื้นที่ท่ีใช้ในการก่อสร้างออกจากอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนาอีกครั้งหนึ่ง โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ าช่วงแม่แตง-แม่งัด และช่วงแม่งัด-แม่กวง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 25๖๕ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ ทั้ง 3 โครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งน้ี โดยให้ด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติอหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง  
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า ที่สาธารณาประโยชน์ทุ่งแหลนแค ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

ได้ประกาศหวงห้ามและขั้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์พาหนะร่วมกัน โดยมีเนื้อที่
ประมาณ 17,200 ไร่ และต่อมากรมที่ดินได้ออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี 4483 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2518 
เนื้อท่ีประมาณ 6,783-0-73 ไร่ 

2. ปัจจุบันราษฎรได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นที่ท ากินและตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นการมั่นคงถาวร และได้รับการสนับสนุนทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ เส้นทางคมนาคม ไฟฟูา 
โรงเรียน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าแพง (อบต. ก าแพง) เห็นว่าที่ดินที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแหลงแคพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และมีมติ
เห็นชอบให้น าไปด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน โดยมติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของอ าเภอละงู จังหวัดสตูล และคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่  1/2553 เมื่อวันที่  29 มี .ค. 2553 เห็นชอบให้น าที่
สาธารณประโยชน์ทุ่งแหลมแคไปด าเนินการปฏิรูปท่ีดินเนื้อที่ประมาณ 6,783-0-73 ไร่ 

3. ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแหลมแคดังกล่าวตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
เห็นชอบพร้อมกับประสานงานกรมปุาไม้เพื่อตรวจสอบแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ แนวเขตพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ และพื้นที่ที่
กันคืนกรมปุาไม้ออกจากพ้ืนท่ีที่จะก าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ปรากฏว่ามีพื้นที่ท่ีไม่สามารถน ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน
ได้ เน้ือที่ประมาณ 3,654 ไร่ เน่ืองจากทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มิได้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. คงเหลือพ้ืนที่ที่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์พาหนะร่วมกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เหมาะสมในการน ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินได้ เน้ือที่ประมาณ 3,129 ไร่ 
4. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 มีมติ

อนุมัติให้ด าเนินการปฏิรูปที่ดินในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแหลมแค ท่ีพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เนื้อที่ประมาณ 
3,129 ไร่ ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเป็นพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน เนื้อท่ีประมาณ 2,246 ไร่ 

5. ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบแนวเขตที่จะประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดท าแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาปรากฏว่า  
มีพื้นท่ีบริเวณด้านเหนือทับซ้อนปุาสงวนแห่งชาติ ปุาตระ ปุาห้วยหลอด และปุาเขาขุมทรัพย์ ที่กรมปุาไม้มิได้ส่งมอบให้  
ส.ป.ก. จึงยังคงเหลือพ้ืนท่ีที่จะก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินตามร่วงพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เนื้อท่ีประมาณ 2,157 ไร่ 

มติ ครม. : 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนกเค้า เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนกเค้า 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและปริมาณน้ า และเพื่อให้การ
ใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บน้ ามีปริมาณน้ าขาดหายไปจากระบบชลประทาน ดังนั้น  
เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่ และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ า  
จากภาคอุตสาหกรรมการประปาและภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานที่ได้ประกาศ
เป็นทางน้ าชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่ อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 3/2553) ลงวันที่ 11 มี.ค. 2553 เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 
โดยเห็นควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนกเค้า เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนกเค้า เป็นทางน้ าชลประทานที่
จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการการควบคุมและปริมาณน้ า และเพื่อให้ 
การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนกันยายน 2560 และแนวโน้มเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนกันยายน 2560 และแนวโน้ม 
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน ก.ย. 2560 อยู่ที่ระดับ 157.14 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. 2559  

ร้อยละ 0.48 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 6.12 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.03 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคา
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ก.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 6.12 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนไม สินค้า
ส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา และไก่เนื้อ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.25 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และเงาะโรงเรียน สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ก.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.03 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่  
และกุ้งขาวแวนไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ลองกอง และเงาะโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.32 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ 
ลองกอง และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และเงาะโรงเรียน  

แนวโน้มเดือน ต.ค. – พ.ย. 2560 เดือน ต.ค. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2559 สินค้าส าคัญที่ราคา
ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะลดลง และสินค้า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต 
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม เดือน พ.ย. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2559 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวนาปี และยางพารา 

มติ ครม. : ทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งท่ี 13 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13 
(13th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM13) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2560  
ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้ รมว.กต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12  

(12 th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM12) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 พ.ย. 2558 ณ ราชรัฐ
ลักเซมเบิร์ก โดย รมว.กต. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Working 
Together for a Sustainable and Secure Future” และที่ประชุมฯ มีมติในเรื่องต่างๆ เช่น 1) เห็นพ้องในการส่งเสริม
ความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและ 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) ที่ประชุมเห็นพ้องกับประเทศไทยว่าความ
ร่วมมือด้านความเช่ือมโยงในกรอบ ASEM ควรครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมขนส่งความเช่ือมโยง 
ด้านดิจิทัล การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา จะช่วยส่งเสริมความเช่ือมโยงระดับประชาชน 
ตามที่ กต. เสนอ 

2. รมว.กต. มีก าหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่  
20 – 21 พ.ย. 2560 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนางออง ซาน ซู จี ท่ีปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และ รวม.กต. เป็นประธาน และจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศหรือผู้แทนระดับสูงทั้ง 

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

1. การให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ฯ นี้ จะแสดงให้
เห็นถึงมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ 
ในกรอบการประชุมเอเชีย – ยุโรป ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองร่วมกับสมาชิก ASEM ในการก าหนดทิศทางและอนาคตของ 
การประชุมเอเชีย – ยุโรป รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ 
ทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกในมิติต่างๆ ต่อไป 

2. ร่างแถลงการณ์ ระบุประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยหลายประการ อาทิ การส่งเสริมความ
เ ช่ือมโยง การสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
การอ านวยความสะดวกด้านการค้า การศึกษา และการบริหารจัดการภัย
พิบัติ ดังนั้น การร่วมให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ จะช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวระหว่างไทยกับสมาชิก ASEM ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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51 ประเทศ จากทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ผู้แทนระดับสูงจากสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง 
และเลขาธิการอาเซียน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเอเชีย – ยุโรป ได้หารือ
แลกเปลี่ยนความเห็นในหลากหลายหัวข้อซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแรงระหว่าง
ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป 

3. เน่ืองจากในการประชุมฯ จะมีการออกแถลงการณ์ ฝ่ายเมียนมาซ่ึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวจึง
ได้ยกร่างแถลงการณ์ฯ เพ่ือเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซ่ึง กต. แจ้งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พณ. 
ศธ. วท. วธ. พน. พม. สขช. สมช. สศช. และ ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในด้านสารัตถะของร่าง
แถลงการณ์ฯ แต่มีบางหน่วยงานที่ได้ขอปรับถ้อยค าในร่างแถลงการณ์ฯ ซึ่ง กต. ได้ปรับแก้ไขถ้อยค าและเสนอฝุายเมียน
มาพิจารณาด้วยแล้ว สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ฯ สรุปได้ ดังน้ี 

3.1 หัวข้อของการประชุม 
“การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสันติภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

3.2 ความเป็นหุ้นส่วน 
- รัฐมนตรีได้เน้นย้ าถึงค่านิยมพื้นฐานของการประชุมเอเชีย – ยุโรป ได้แก่ ความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียม

กัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงได้ตระหนักถึงการเพิ่มความ
เชื่อมโยงระหว่างท้ังสองทวีป เพ่ือส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนท่ีเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

- รัฐมนตรีรับทราบและเน้นย้ าในประเด็นต่างๆ เช่น 
1) การเน้นย้ าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่

ทันสมัยและความเช่ือมโยงด้านดิจิทัล 
2) การพัฒนาเส้นทางการขนส่ง เส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อระหว่างที่มีอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชีย

ภายใต้กรอบของการด าเนินงานท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น 
3) การให้ความส าคัญด้านการท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างประชาชน 

ให้ครอบคลุมระหว่างสองทวีป รวมทั้งส่งเสริมการอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ 
Smart Traveler 

4) รัฐมนตรีแสดงความช่ืนชมต่อความพยายามของมูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe 
Foundation : ASEF) ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะในสาขาศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยน การหารือ และความร่วมมือระหว่างสมาชิกเอเชีย – ยุโรป 

5) รัฐมนตรีให้ความส าคัญกับกรอบการท างานด้านการศึกษาของการประชุมเอเชีย – ยุโรป 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักวิชาการ และสถาบันการศึกษา รวมทั้งได้เน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรัดและส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านอาชีวศึกษา การศึกษา การฝึกอบรมงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
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สร้างเสริมความสามารถของเยาวชน 
3.3 สันติภาพ 

- รัฐมนตรีได้ย้ าถึงค ามั่นต่อการต่อต้านการก่อการร้าย การใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง และการนิยม
ความรุนแรงท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี 

- รัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับมาตรการปูองกันการแพร่ขยายของอาวุธท าลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงอาวุธ
นิวเคลียร์ และรูปแบบของการขนส่งอาวุธดังกล่าวเพื่อมิให้ตกไปสู่มือของผู้ก่อการร้าย 

- รัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่เพิ่มขึ้น 
- รัฐมนตรีตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบกลไกแบบพหุภาคีที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ 
- รัฐมนตรีได้ย้ าถึงค ามั่นในการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล โดยจะปฏิบัติภารกิจตามหลักการของ

กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งพร้อมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยยึดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) 

- รัฐมนตรีได้เน้นย้ าเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติได้ส่งผลให้เกิดความท้าทายหลายประการ
แก่ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง รวมทั้งผู้โยกย้ายถิ่นฐานเอง ซึ่งยังจะต้องให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขต้นเหตุของปัญหา โดยเน้นการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

3.4 การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
- รัฐมนตรีได้ย้ าถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งรัดความพยายามในการอนุวัตเปูาหมายของวาระการพัฒนา

ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ค .ศ. 2030 และการท างานร่วมกันเพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการขจัดความยากจน 

-รัฐมนตรีตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเอเชียกับยุโรปเพื่อ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน 

- รัฐมนตรีเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ าที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพื่อใช้
ผลิตพลังงานรวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน รัฐมนตรีย้ าความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมถึงข้อริเริ่มของเวียดนามที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEM Conference on Climate Action to 
Achieving the Sustainable Development Goals ในช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2018 

- รัฐมนตรียินดีกับการเปิดศูนย์ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการประชุม
เอเชีย – ยุโรปที่กรุงเอเธนส์เมื่อปี ค.ศ. 2016 

- รัฐมนตรีเรียกร้องให้มีข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนการประชุม
เอเชีย – ยุโรปในทุกมิติ 
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- รัฐมนตรียินดีกับผลงานของศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งการประชุมเอเชีย – ยุโรป  
ที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุโรปและเอเชีย 

3.5 อนาคตของการประชุมเอเชีย – ยุโรป 
- การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งท่ี 14 คาดว่าจะจัดขึ้นท่ีราชอาณาจักรสเปน ทั้งนี้ 

สหภาพยุโรปจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเชีย – ยุโรป ครั้งท่ี 12 ที่กรุงบรัสเซลส์ในปี 2561 
4. ร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซ่ึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของ  

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ASEM ในด้าน
การเมือง ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างแถลงการณ์ดังกล่าว จึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์
ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : บันทึกความเข้าใจด้านการปกปูองสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่างส านักงานคุ้มครอง

สิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจด้านการปกปูองสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่าง
ส านักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

 2 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมี  
การแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุ ลยพินิจ 
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยและหัวหน้าส านักงาน

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ในช่วงระหว่าง
การประชุม First WHO Global Ministerial Conference on “Ending Tuberculosis in the Sustainable 
Development Era : A Multisectoral Response” ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

2. โดยบันทึกความเข้าใจ ฯ มีสาระส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปกปูองสุขอนามัยและระบาดวิทยา
สุขภาวะของประชาชนของประเทศไทยและรัสเซีย โดยจะร่วมมือกันในสาขางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมการ
ปูองกันโรค การให้ความช่วยเหลือทางวิธีการและการปฏิบัติ การเข้าร่วมประชุมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขไทยและส านักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งรัสเซีย ได้ร่วมกันจัดท าร่างบันทึกความ
เข้าใจ ฯ และท้ายท่ีสุด ทั้งสองฝุายได้ให้ความเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจ ฯ 

 

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

เพื่อ เป็นกรอบแนวทางในการด า เนินความร่ วมมือด้าน 
การปกปูองสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนของ
ประเทศไทยและรัสเซีย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์มีหน้าที่ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ 
และการด าเนินการตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ได้เป็นภาระนอกเหนืองานท่ีด าเนินการอยู่ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจด้านการปกปูองสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่าง
ส านักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : การร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม 

Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour ครั้งท่ี ๔ 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) โดยหากจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวก่อนการรับรองในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ประเทศไทย ขอให้เป็น
ดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

2. ให้ความเห็นชอบที่ไทยจะรับรองร่างปฏิญญาข้างต้นในที่ประชุม Global Conference on the 
Sustained Eradication of Child Labour ครั้งท่ี ๔ ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
ประเทศอาร์เจนตินา โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้
รับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุม Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour ครั้งที่ ๔ นี้  

ซึ่งจะมีการพิจารณาร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนฝุายรัฐบาล 
นายจ้างและลูกจ้าง องค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กท่ียั่งยืน รวมทั้งเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายของ
วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The 2030 Agenda for Sustainable Development) โดยเฉพาะเปูาหมายที่ 8.7 
เรื่องการบรรลุการขจัดการใช้แรงงานเด็กภายในปี พ.ศ. 2568 และเพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามผลการ
ประชุมในหัวข้อเดียวกันเมื่อ 3 ครั้งท่ีผ่านมา ได้แก่ ครั้งที่ 1 ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 2 
ที่กรุงแฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 และครั้งท่ี 3 ที่กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2556 

 

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

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ โดยการรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ร่างปฏิญญาดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้แทนรัฐบาล องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรระหว่าง
ประเทศและระดับภูมิภาค และองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมการประชุมฯ มีเนื้อหาแสดงความมุ่งมั่นในการขจัด
ปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติและการด าเนินการไว้ การรับรองร่างปฏิญญาฯ  
จะเป็นการย้ าถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของไทยในการขจัดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ อีกทั้ง การด าเนินการ
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 – 2563 ซึ่งมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3. เนื้อหาของร่างปฏิญญาฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ดี เนื้อหาของร่างปฏิญญาฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันเชิงนโยบายและงบประมาณ รวมถึงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานไทยหลายหน่วยงาน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ เนื่องจากร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส  

เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้แทนรัฐบาล องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาค  
โดยมีสาระส าคัญในการแสดงความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยการรับรองร่างปฏิญญา
ดังกล่าว จะเป็นการย้ าถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของไทย ในการขจัดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ รวมถึง 
ร่างปฏิญญาดังกล่าว มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ  
ที่เลวร้าย และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับท่ี 182 ว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันที
เพื่อขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส 
(Buenos Aires Declaration) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โครงกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน 
และที่บ้านท่าเรือ พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โครงกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมือง
ภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน และที่บ้านท่าเรือ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส ารวจ และเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ตามโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 402 สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โครงกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน  
และที่บ้านท่าเรือ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอตามรายงานของกรมทางหลวงว่า เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ตอนหมากปรก – 

เมืองภูเก็ต (ถนนเทพกระษัตรี) เป็นเส้นทางสายหักเพียงสายเดียวที่ประชาชนใช้สัญจรเข้าและออกเมืองภูเก็ต  
โดยมีเส้นทางรองอื่นๆ มาเช่ือมต่อกับถนนสาย 402 ท าให้ปริมาณการจราจรหนาแน่น (62,609 คัน/วัน สถิติปี 2558) 
เกิดปัญหาอุบัติเหตุ (116 ครั้ง/ปี สถิติวันที่ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) ประสบปัญหาการจราจรติดขัด 
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศ จึงมีความจ าเป็นจะต้องขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  
(โคกกลอย) – เขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน และที่บ้านท่าเรือ ผ่านท้องที่ต าบลเทพกระษัตรี 
และเทศบาลต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เฉพาะช่วงที่ขยายเขตทางหลวงเพ่ือก่อสร้างทางกลับรถ 
ต่างระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 บริเวณ กม. 28 + 907.900 รวมทางแยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน

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

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปส ารวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หมายเลข 4031 และบริเวณ กม. 39 + 810.400 ส่วนที่กว้าที่สุด 150 เมตร และส่วนที่แคบที่สุด 100 เมตร 
รวมระยะทาง 2.005 กิโลเมตร 

2. ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนวงเงิน 
ในการด าเนินการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน ประมาณ 244,080,000 บาท โดยเป็นแผนเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2561  
มีปริมาณทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนโดยแบ่งเป็นที่ดินประมาณ 18 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 21 ราย และพืชผลประมาณ 
9 ราย ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการดังกล่าว ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โครงกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน และที่บ้านท่าเรือ โดยพื้นที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ  
การด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมายแล้ว  
หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิ  
ในการฟูองคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ท้ังนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้กระทรวงคมนาคมให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพื้นที่
บริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โครงกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยง
เมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน และที่บ้านท่าเรือ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาน้ ายาวและปุาน้ าสวด ในท้องที่ต าบลผาทอง ต าบลแสนทอง ต าบลศรีภูมิ 

ต าบลปุาคา อ าเภอท่าวังผา ต าบลบ่อ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน และต าบลบ้านพี้  ต าบลสวด  
ต าบลบ้านฟูา อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาตินันทบุรี) 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาน้ ายาวและปุาน้ าสวด 
ในท้องที่ต าบลผาทอง ต าบลแสนทอง ต าบลศรีภูมิ ต าบลปุาคา อ าเภอท่าวังผา ต าบลบ่อ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน 
และต าบลบ้านพี้ ต าบลสวด ต าบลบ้านฟูา อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยาน
แห่งชาตินันทบุรี) ที่ได้ปรับแก้ไขจากร่างท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เนื่องจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ปุาสงวนแห่งชาติและที่ปุาไม่อื่นๆ 

เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งตามความเห็นของ สคก. เรื่องเสร็จที่ 511/2533 เห็นว่าคณะกรรมการ
หรือคณะที่ปรึกษาต่างๆ ที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้แต่งตั้งขึ้นหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้ง  
โดยมิใช่เป็นคณะกรรมการหรือคณะที่ปรึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามระเบียบปฏิบัติราชการประจ านั้น  
เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงและรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต าแหน่งในการบริหารราชการแผ่นดิน
ไปเมื่อใด คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาต่างๆ ดังกล่าวย่อมพ้นจากต าแหน่งไปพร้อมกันด้วย โดยจะพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่เช่นเดียวกัน 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการด าเนินการประกาศ
พื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถด าเนินการประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติและจ านวนเนื้อที่ในความครอบครอง ดูแล รักษาพื้นที่จริง  
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ปี พ.ศ. 2545 แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารและภาพถ่ายดาวเทียมและภาพ 
Pansharpen Landsat – 8 โดยมีการปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและกันพื้นที่มี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม./พด./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีค่า 
ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามให้คงอยู่ในสภาพเดิม มิให้ถูกท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ 
ของประชาชน และเพื่ออ านวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชนสืบไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ร่องรอยการท ากิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ท่ีมีร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ปรากฏบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ปี พ.ศ. 2545 ออก 
แต่ยังให้คงสถานภาพเป็นปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 16 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 2,176 ไร่ รวมทั้งได้กันพื้นที่โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟื้นฟูปุาต้นน้ าล าธารห้วยหยวกฯ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรีเรียบร้อยแล้วและ
จากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ค านวณเนื้อที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรีที่ได้ปรับแนวเขตฯ แล้ว คงเหลือเนื้อที่
ที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 431.1440 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 269,465 ไร่ จากเดิมเนื้อที่
ประมาณ 453.3104 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 283,319 ไร่ 

3. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือครอบครองพื้นที่ปุาไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
ลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ปุา ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวม ซึ่งบริเวณที่ดินภายในแนวเขตตามที่แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา  
ในเรื่องนี้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  มีจุดเด่นทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่ เส้นทางยุทธศาสตร์ และ
ถ้ าดอยผาจิ น้ าตกนันทบุรี 1 น้ าตกนันทบุรี 2 น้ าตกห้วยพริก ยอดดอยวาว เป็นต้น โดยได้กันพื้นที่มีร่องรอยการท ากิน  
ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ที่มีร่องรอยการใช้ประโยชน์ออกรวม 16 แปลง รวมที่ประมาณ 2,176 ไร่ โดยให้พื้นที่ดังกล่าว
ยังคงสถานภาพเป็นปุาสงวนแห่งชาติไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และกรมปุาไม้ไม่ขัดข้องที่จะให้ด าเนินการ
ประกาศพ้ืนท่ีเป็นอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ดังนั้น จึงสมควรด าเนินการเร่งด่วนในเรื่องการปูองกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปุา
ไม่เพิ่มเติม ด้วยการก าหนดบริเวณที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 

4. ส าหรับการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติในส่วนที่มีการทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
ตามร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ ทส. จะด าเนินการภายหลังจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แล้ว  
เนื่องจากการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการซึ่งอาจท าให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมายส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นท่ีในบริเวณนี้ได้ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของปุา สัตว์ปุา ตลอดจนทิวทัศน์ท่ีสวยงามบริเวณที่ดินปุาน้ ายาว
และปุาน้ าสวด ในท้องที่ต าบลผาทอง ต าบลแสนทอง ต าบลศรีภูมิ ต าบลปุาคา อ าเภอท่าวังผา ต าบลบ่อ ต าบลสะเนียน 
อ าเภอเมืองน่าน และต าบลบ้านพี้ ต าบลสวด ต าบลบ้านฟูา อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 
431.1440 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 269,465 ไร่ เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท าลาย
หรือเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน รวมทั้งเพื่ออ านวยประโยชน์อื่นแก่รัฐ  
และประชาชนแต่เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลปอน ต าบลงอบ ต าบลและ ต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง ต าบลชนแดน ต าบลยอด  
อ าเภอสองแคว ต าบลเปือ ต าบลพระธาตุ ต าบลเชียงกลาง ต าบลพระพุทธบาท ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง  
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และต าบลบ้านพี้ ต าบลปุาคาหลวง ต าบลสวด ต าบลบ้านฟูา อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลผาทอง ต าบลผาตอ ต าบลแสนทอง ต าบลริม  
ต าบลท่าวังผา ต าบลจอมพระ ต าบลปุาคา ต าบลยม ต าบลศรีภูมิ ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา ต าบลบ่อ ต าบลสะเนียน 
ต าบลผาสิงห์ ต าบลถืมตอง ต าบลไชยสถาน ต าบลเรือง ต าบลดู่ใต้ ต าบลสวก ต าบลนาชาว ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน 
และต าบลเมืองจัง ต าบลฝายแก้ว ต าบลม่วงตึ๊ด ต าบลน้ าเกี๋ยน ต าบลน้ าแก่น ต าบลนาปัง อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการประกาศก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อน 
กับเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเห็นสมควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ประสานส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมเพื่อตรวจสอบพื้นที่ส่วนที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินและด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนการเสนอเรื่อง  
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รวมทั้งขอให้ ทส. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ค านึงถึงขอบเขต 
การซ้อนทับของพื้นที่ รวมถึงโครงการต่างๆ ในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาน้ ายาวและปุาน้ าสวด ในท้องที่ต าบลผาทอง ต าบลแสนทอง 
ต าบลศรีภูมิ ต าบลปุาคา อ าเภอท่าวังผา ต าบลบ่อ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน และต าบลบ้านพี ้ต าบลสวด ต าบลบ้านฟูา 
อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติ
ในส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141160 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง ระหว่างวันที่  
6 – 7 ส.ค. 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง เป็นเวทีที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนานอกภูมิภาค ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และอินเดีย โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ต่อภูมิภาคในด้านต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 – 7 ส.ค. 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 50 โดยมี รมว.กต. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 
สาระส าคัญของผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 

1) การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative : LMI) ครั้งท่ี 10 
- ที่ประชุมฯ ได้รับรองข้อเสนอโครงการ Mekong Water Data Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่จะรวบรวม

และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าในแม่น้ าโขง ทั้งจากแหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการจัดการน้ า  
อย่างมีประสิทธิภาพและจะมีการประชุมในรายละเอียดของโครงการต่อไปในเดือน พ.ย. 2560  

- ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรี LMI ครั้งท่ี 10 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ยืนยันความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและการรวมตัวกันในระดับอนุภูมิภาคของประเทศสมาชิก LMI 

(กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) 
(2) เร่งการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ LMI ค.ศ. 2016 – 2020 
(3) การด าเนินการโครงการหุ้นส่วนเพ่ือโครงสร้างพื้นฐานท่ียั่งยืน 
(4) ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับมิตรประเทศลุ่มน้ าโขงตอนล่าง (Friends of the Lower Mekong) 

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

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ต่อภูมิภาคในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การลดความเหลื่อมล้ า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริม 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(5) ร่วมมือกับมิตรประเทศลุ่มน้ าโขงตอนล่างและคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในการส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

- รมว.กต. ได้เน้นย้ าบทบาทของไทยในการเป็นประเทศหุ้นส่วนในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เป็นต้น และชูบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการร่วมกับสหรัฐอเมริกา ได้แก่ โครงการ LMI University Network และ Young Scientist 
Programme 

2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุุน ครั้งท่ี 10 
- ที่ประชุมฯ ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและรับรองถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

ลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุุน ครั้งท่ี 10 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
(1) การติดตามความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือตาม New Tokyo Strategy 2015 ในด้านต่างๆ 

เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ เป็นต้น และยืนยันความมุ่งมั่น
ในการเสริมสร้างความร่วมมือต่อไป 

(2) การแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคและขอบคุณญี่ปุุนส าหรับ 
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่อประเทศในลุ่มน้ าโขง ทั้ง hard connectivity (ความเช่ือมโยงทางกายภาพ เช่น 
โครงการเช่ือมการคมนาคม) และ soft connectivity (ความเช่ือมโยงในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความเช่ือมโยง 
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ) 

(3) การเน้นย้ าความส าคัญของการพัฒนาเชิงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ในภูมิภาค 

ทั้งนี้ ถ้อยแถลงได้เพิ่มเติมเรื่องปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งเป็นการน าเอาผลลัพธ์การประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา (Post Ministerial Conferences : PMC+1) 
มาใส่ไว้เพื่อให้ประเด็นความมั่นคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- ไทยได้กล่าวในที่ประชุมถึงการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแสดงความมุ่งมั่น 
ที่จะด าเนินการ Third Country Training Program อย่างต่อเนื่อง และได้กล่าวถึง ACMECS Master Plan  
เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในด้านโครงสร้างพื้นฐานและความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ ซึ่งไ ด้รับการสนับสนุน 
จากท่ีประชุมด้วยดี 

3) การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ าโขง – คงคา ครั้งท่ี 8 
- ที่ประชุมฯได้มีการทบทวนความร่วมมือท่ีผ่านมาและหารือทิศทางในอนาคต รวมทั้งได้รับรองถ้อยแถลง

ร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ าโขง – คงคา ครั้งที่8 ซึ่งมีการขอบคุณอินเดียส าหรับการมีบทบาท 
ด้านต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทาได้อ านวยความสะดวกในการวิจัยในภูมิภาคแม่น้ าโขง – คงคา 
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ข้อเสนอของอินเดียด้านความร่วมมือในธุรกิจ SME และการประชุม Policy Dialogue ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 
2560 ซึ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

- อินเดียได้แสดงความตั้งใจที่จะจัดการประชุมผู้น าด้านความเช่ือมโยง (ภายใต้กรอบอาเซียน – อินเดีย) 
ครั้งแรกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 และแสดงความมุ่งมั่นที่จะใช้กรอบความร่วมมือ MGC (Mekong – Ganga 
Cooperation) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางการเงินในอนาคต 

- ในโอกาสที่ไทยได้รับต าแหน่งประธาน MGC ต่อจากเมียนมา ซึ่งไทยได้ย้ าประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 
บทบาทความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อความเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อ และไทยสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกเจรจาและด าเนินการในโครงการของกรอบความร่วมมือ MGC ที่ยังคงคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ทั้งเรื่อง 
ความเชื่อมโยงทางบกและทางทะเล 

2. โดยที่ผลการประชุมฯ มีประเด็นที่ต้องมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. กก. พม. กษ. คค. ทส. ดศ. 
พน. วธ. ศธ. สธ. อก. สศช. ดังนั้น กต. ได้ท าผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ าโขง 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง จะช่วยส่งเสริม

บทบาทของไทย ในฐานะผู้ให้ร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมความเช่ือมโยง และความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง  
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ต่อภูมิภาคในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ า การเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม จึงยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง ระหว่างวันที่ 6 – 7 ส.ค. 2560  
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุม
ดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


