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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและ

การตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบให้ กษ. ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ (2) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561  
(กรมพัฒนาท่ีดิน) 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว กรอบวงเงิน 488.15 ล้านบาท  
แยกเป็น (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 300 ล้านบาท และ (2) โครงการ
ปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 188.15 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑  

จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด  
ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ เป็นการลดรอบการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๐/๖๑ รอบที่ ๒ แต่ยังขาดงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะต้องเริ่มดําเนินการ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน
มาแล้วบางส่วนในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
จากงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๕๖๐.๑๕๐ ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
ได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินงานตามโครงการทั้ง ๒ โครงการ กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 
ไม่เกิน ๕๓๖.๖๙๒ ล้านบาท โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้งบประมาณจากการปรับแผนปฏิบัติงานและ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดทน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบํารุงดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณปกติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๔๘.๕๔๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลือให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว ภายในกรอบวงเงิน 
๔๘๘.๑๕๐ ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะสํานักงบประมาณ รวมทั้งความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการฯ และรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว  
และให้นําเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกรสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2556 และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้ กษ. เร่งรัดดําเนินการ
เพื่อนําเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2557 และ
วันท่ี 30 ก.ย. 2558 ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

2. กษ. รายงานว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30 ก.ย. 2557 ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สตง . ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ประกอบการสอบบัญชี และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. แล้ว โดยมีสาระสําคัญ
สรุปได้ ดังนี้ 

2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
1) สินทรัพย์ ปี 2556 9,270,193,399.51 บาท ป ี2557 9,447,734,521.51 บาท 
2) หนี้สิน ปี 2556 54,093.72 บาท ปี 2557 1,072,500.00 บาท 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ปี 2556 9,270,139,305.79 บาท ปี 2557 9,446,662,021.51 บาท 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

1) รายได้ ปี 2556 218,957,487.02 บาท ปี 2557 183,782,409.46 บาท 
2) ค่าใช้จ่าย ปี 2556 4,918,711.19 บาท ปี 2557 7,137,818.76 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กกค.)) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ปี 2556 214,038,775.83 บาท ปี 2557 176,644,590.70 บาท 
2.3 งบกระแสเงินสด 

1) รวมเงินสดรับ ปี 2556 1,794,980,931.66 บาท ปี 2557 617,540,987.37 บาท 
2) รวมเงินสดจ่าย ปี 2556 5,387,277.90 บาท ปี 2557 6,021,088.08 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด ปี 2556 7,067,778,675.31 บาท  
ปี 2557 7,678,584,371.00 บาท 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดําเนินการเพื่อนําเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 30 กันยายน 2559 ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลรับร่อ และตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติอหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ตําบลรับร่อ และตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลรับร่อ และตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อประโยชน์แก่การ
ชลประทานในการก่อสร้างประตูระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายน้ําบ้านหาดแตง จังหวัดชุมพร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. โดยกรมชลประทาน เสนอว่า ปัจจุบันยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําต้นทุนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ํา

ลําน้ําคลองรับร่อ ในท้องที่อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานทําให้ปริมาณน้ําหลากจากคลอง
รับร่อและคลองท่าแซะไหลลงไปท่วมขัง ทําให้พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของราษฎรในพื้นที่อําเภอท่าแซะ และ
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตําบลรับร่อจึงขอรับการสนับสนุนเร่งรัด  
การก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ําบ้านหาดแตง ที่บ้านหาดแตง ตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จากกรมชลประทาน 
เพื่อทดกักเก็บน้ําไว้ในลําน้ํา และชะลอการไหลของน้ํา ทําให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้านและบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลรับร่อแล้ว ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้ดําเนินการศึกษาวางโครงการพิเศษและสํารวจ
ออกแบบเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารประกอบภายใต้ช่ือ “โครงการประตูระบายน้ําบ้านหาดแตง จังหวัดชุมพร” 

2. แผนงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ําบ้านหาดแตง จังหวัดชุมพร ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) มีงบประมาณเป็นเงินจํานวน 660,400,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ลักษณะของ
โครงการเป็นประตูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเป็นบานโค้ง จํานวนช่องระบายทั้งหมด 7 ช่อง ขนาดกว้าง 
12.50 เมตร สูง 7.60 เมตร เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ําต้นทุนในลําน้ําคลองรับร่อสําหรับการเกษตรกรรมในฤดูฝน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างประตู
ระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายน้ําบ้านหาดแตง 
จังหวัดชุมพร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประมาณ 4,893 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 874 ไร่ ตลอดการอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 
ในการก่อสร้างโครงการนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการแล้ว พบว่า
ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นด้วยกับการดําเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้มติเห็นชอบด้วยแล้ว  
อย่างไรก็ตาม มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิต้องเวนคืนจํานวน 131 ราย ที่ดิน 270 แปลง เนื้อที่ประมาณ 636 ไร่ ซึ่งได้
ดําเนินการเจรจาปรองดองทําความตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินแล้ว จํานวน 86 ราย ที่ดิน 180 แปลง และมีราษฎร  
จํานวน 45 ราย ท่ีดิน 90  แปลง ไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนท่ีดินที่คณะกรรมการจัดซื้อและกําหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน
เพื่อการชลประทานกําหนด ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อให้เจ้าหน้าหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าทําการสํารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนในที่ดิน 90 แปลง ดังกล่าวต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ตําบลรับร่อ และตําบลหินแก้ว 
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและปุาไม้ ครั้งท่ี 39 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและปุาไม้ (ASEAN Ministers on 
Agriculture and Forestry: AMAF) ครั้งที่ 39 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี 24 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560 โดยมี รมว.กษ. เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุม AMAF ครั้งท่ี 39 

1.1 ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงโครงสร้างของคณะทํางานกลุ่มผู้เช่ียวชาญ และกลไกต่างๆ ภายใต้  
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเกษตรและปุาไม้และรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและปุาไม้เพื่อให้  
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

1.2 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเอกสารและมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคงทางอาหาร  
ด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปุาไม้ ด้านประมง เป็นต้น โดยในด้านประมง  
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนงานใบรับรองการจับสัตว์น้ําทะเลของอาเซียนเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหาร
จัดการประมงทะเลเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า และปูองกันสินค้าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการไร้ความควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)  
เข้าสู่สายการผลิตของประเทศสมาชิกอาเซียน และเห็นชอบให้คณะทํางานด้านประมงอาเซียนจัดการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจ ภายในต้นปี 2561 ณ ประเทศไทย เพื่อเร่งรัดการจัดทํานโยบายประมงอาเซียน 

1.3 ที่ประชุมเห็นชอบในท่าทีร่วมกันของอาเซียนที่จะมีต่อกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ในการเรียกร้อง  
ให้มีการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ตามที่ระบุในเอกสารแสดงท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลกระทบ  
เพือ่พิจารณาให้คงสารคาราจีแนนไว้ในบัญชีสารประกอบของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปที่ปิดฉลากระบุว่า “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” 
หรือ “ผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร” 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพิ่มความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งด้าน
การค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุุน 
และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มความมั่นคง 
ด้านอาหาร อํานวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารภายใน
ภูมิภาคและในตลาดโลก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
(AMAF Plus Three) ครั้งท่ี 17 

2.1 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านอาหาร การเกษตร 
และปุาไม้ (ASEAN Plus Three Cooperation Strategy Framework in Food, Agriculture and Forestry)  
ฉบับปี 2559 – 2568) 

2.2 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามความตกลงของการสํารองข้าวฉุกเฉินของ
ประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 (Tier 3) 
ซึ่งได้นําข้าวที่ได้รับบริจาคจากญี่ปุุนและสาธารณรัฐเกาหลีไปจัดเก็บไว้ที่กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ และเมียนมา และส่งเสริม
ให้ประเทศคู่ภาคีสนับสนุนให้เริ่มดําเนินงานภายใต้โปรแกรมที่ 3 (Tier 3) ต่อไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เริ่มดําเนินงาน
ภายใต้โปรแกรมที่ 1 (Tier 1) (คือ การทําสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า) 

2.3 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานของระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคง  
ด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Food Security Information System: AFSIS) โดย
รัฐมนตรีฯ ขอให้ AFSIS สนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารต่อไป 

3. การหารือทวิภาคี 
3.1 ประเทศเวียดนาม ฝุายไทยขอให้ฝุายเวียดนาม เพ่ิมช่องทางการขนส่งเน้ือโคมีชีวิตของไทย  

จากเดิมขนส่งทางบกเป็นการขนส่งทางเรือเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเร่งรัดเรื่องการจัดทํา Implementation Agreement 
การต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยฝุายเวียดนามขอรับเรื่องไว้พิจารณา 

3.2 กัมพูชา ฝุายไทยขอให้ฝุายกัมพูชาสนับสนุนให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการประมง  
ซึ่งฝุายไทยแจ้งความประสงค์ให้มีการลงนามระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไทยจะจัดขึ้นในวันท่ี 15 พ.ย. 2560 นี ้

3.3 บรูไนดารุสซาลาม ฝุายไทยได้ขอให้ฝุายบรูไนพิจารณาเรื่องกําหนดเวลาในการจัดการประชุม
คณะทํางานร่วมด้านการเกษตรไทย – บรูไน ครั้งที่ 1 และแสดงความยินดีให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านข้าว 
ในประเด็นท่ีฝุายบรูไนร้องขอ นอกจากนี้ฝุายบรูไนยืนยันท่ีจะให้การสนับสนุนเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านประมงอาเซียน 

3.4 สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝุายจีนขอให้ไทยให้การสนับสนุนการดําเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ
อาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ในขณะที่ฝุายไทยขอให้ฝุายจีนร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค
อาเซียน และแลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของไทย 

3.5 สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลีขอให้ฝุายไทยเร่งรัดการพิจารณาการส่งออกเมล็ดพันธุ์พริก 
มะเขือเทศและมะเขือ ท้ังนี้ ฝุายไทยขอให้ฝุายสาธารณรัฐเกาหลีเร่งรัดการเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนกจากไทย 
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3.6 ญี่ปุุน ฝุายญี่ปุุนขอให้ฝุายไทยสนับสนุนความร่วมมือภายใต้องค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน 
บวกสาม และโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน รวมทั้งขอให้ฝุายไทยพิจารณายกเลิก  
การชะลอเปิดการนําเข้าสินค้าเนื้อไก่และไข่บริโภคที่เกิดจากไข้หวัดนก และเร่งรัดการพิจารณาขอเปิดตลาดเนื้อสุกร
ส่งออกจากญี่ปุุนมายังไทย นอกจากนี้ ฝุายไทยขอให้ฝุายญี่ปุุนสนับสนุนความร่วมมือในกิจกรรมการต่อต้านการทําประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมตามที่ท้ังสองฝุายได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมในเรื่องดังกล่าวไว้ 

4. การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ได้ แก่ 
โมเดลจําลองการเกษตรในประเทศไทย การเกษตรผสมผสานและเกษตรทางเลือก และ “เกษตรวิชญา” พระราชดําริ 
ของรัชกาลที่ 10 

5. การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
6. ประโยชน์ที่ได้จากการประชุม 1) ประเทศไทยได้เผยแพร่พระเกียรติภูมิและพระราชกรณียกิจขององค์

พระมหากษัตริย์ 2) เพิ่มความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน  
ญี่ปุุน และสาธารณรัฐเกาหลี 3) ประเทศไทยได้แสดงบทบาทนําในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ส่งผลให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทย 4) ประเทศไทยสามารถผลักดันนโยบายด้านการเกษตรของไทย รวมทั้งติดตาม
ประเด็นท่ีคั่งค้างผ่านการหารือทวิภาคี 

มติ ครม. : ทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐมอลตาและราชอาณาจักรสเปนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐมอลตาและราชอาณาจักรสเปนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันท่ี 3 – 8 ตุลาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การเดินทางเยือนราชอาณาจักรสเปน (ระหว่างวันท่ี 3 – 5 ตุลาคม 2560) 

ผลการเดินทาง 
- ประชุมหารือกับ Fisheries Monitoring Center ราชอาณาจักรสเปนในการติดตามและควบคุม

เรือประมง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารจัดการและควบคุมติดตามเรือประมง โดยพบว่าระบบการควบคุม ติดตาม 
และเฝูาระวังการทําประมงของสเปน มีการบริหารจัดการข้อมูลเรือประมงและการทําประมงที่ มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่มีความชํานาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังการทําประมงของไทยจะนํา
ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาระบบของไทยต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการ
และควบคุมติดตามเรือประมงกับราชอาณาจักรสเปน รวมทั้งได้ศึกษาจากข้อผิดพลาดและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของ
ราชอาณาจักรสเปนเพื่อนํามาปรับใช้ในการพัฒนาดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังการทําการประมงของไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การเดินทางเยือนสาธารณรัฐมอลตา (ระหว่างวันท่ี 6 – 8 ตุลาคม 2560) 
ผลการเดินทาง 

- เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Our Ocean Conference ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Our Ocean, an 
Ocean for life เพื่อแสดงบทบาทความมุ่งมั่นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความยั่งยืนของทะเลและมหาสมุทรในด้านการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทํา
ประมงผิดกฎหมาย และการลดมลพิษทางทะเล รวมทั้งเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบติดตามและควบคุม
เรือประมง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประมงทะเล การลดมลพิษทางทะเล การเพิ่มพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคง
ทางทะเล 

- กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของไทยในการสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาสมุทรและ
ทรัพยากรประมงทะเล โดยยินดีร่วมมือกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการประมงผิ ด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated : IUU) ในทุกน่านนํ้ามีเปูาหมาย
ในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเลและชายฝั่งให้ได้ร้อยละ 10 ในปี 2573 รวมทั้งการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ บนแผ่นดิน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ แสดงให้นานาประเทศเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเล
ให้เกิดความยั่งยืน พร้อมจะร่วมกับนานาประเทศในการดําเนินการต่อต้านการประมง IUU การแก้ไขปัญหาแรงงานใน
ภาคการประมง การลดมลพิษทางทะเล และการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเล อันจะทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ
และช่ืนชมว่ามีการพัฒนาด้านการประมงและนโยบายการบริหารที่เป็นสากล เป็นหนึ่งในประเทศผู้นําการพัฒนา
มหาสมุทรโลกเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

- หารือกับกรรมาธิการสหภาพยุโรปและผู้บริหารกลุ่มผู้น าสินค้าประมงของไทยในการระหว่างการ
ประชุมนานาชาติ Our Ocean Conference ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับแนวทางการจัดการประมงยั่งยืน โดยสหภาพยุโรป 
กลุ่มผู้นําเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของโลกที่มีการนําสินค้าประมงจากไทย (Seafood Task Force) และกลุ่มธุรกิจ
เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติด้านความยั่งยืนของทรัพยากรประมง (Ocean Mind) พร้อมให้การสนับสนุนให้ข้อมูล
ไทยในการจัดทํากรอบแนวทางการทําประมงยั่งยืน 

ประโยชน์ที่ได้รับ ทําให้สินค้าประมงของไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลกจะได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าไม่
ได้มาจากการทําลายทรัพยากรทะเล หรือการกระทําผิดกฎหมาย แต่มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

มติ ครม. : ทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 13 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย สมัยที่ 13 (COP 13) ระหว่างวันที่ 6 – 16 กันยายน 2560 ณ เมืองออร์โดส เขตปกครองตนเองอินเนอร์
มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะเข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการประชุมที่ส าคัญ สรุปได้ ดังนี ้

1.1 การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ให้ประเทศภาคีสมาชิกจัดทําเปูาหมายแนวคิด
ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) โดยความสมัครใจ เช่ือมโยงและ
พัฒนาการทํางานร่วมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม 

1.2 ยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาฯ ปี 2561 – 2573 ที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตร์ โดยขอให้ประเทศภาคี
สมาชิกนํายุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
และภัยแล้งให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ชายและผู้หญิงในการวางแผน การตัดสินใจ และการดําเนินงานในทุก
ระดับ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิง เยาวชน และองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบ 

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานอนุสัญญาฯ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคย่อย และระดับ
ภูมิภาค ประกอบด้วย 

1) การกําหนดระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงานโดยรายงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทุก 4 ปี 
ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 2 แบบ คือข้อมูลตัวช้ีวัดสําหรับการรายงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กําหนดในยุทธศาสตร์ของ
อนุสัญญาฯ ปี 2561 – 2573 และข้อมูลเชิงบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานด้านการจัดการความ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปูองกัน ลดผลกระทบ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดิน 
และลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง และขอให้ประเทศภาคีสมาชิกรายงานผลการดําเนินงานอนุสัญญาฯ ในปี 2561 
2) ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอนุสัญญาฯ และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

โดยมีประเด็นที่เพิ่มเติม เช่น (1) เรื่องภัยแล้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาฯ ปี 2561 – 2573 (2) การที่
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกจะพิจารณาข้อตัดสินใจจากที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในการกําหนดยุทธศาสตร์ โครงการ และ
แผนงานในด้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการส่งเสริมความร่วมมือในการดําเนินงานกับอนุสัญญาฯ และองค์กรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3) ที่ประชุมให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องเพศ (Gender) ภัยแล้ง และพายุทะเลทราย เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือกับอนุสัญญาฯ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประเทศภาคีสมาชิกดําเนินการ ดังนี้ (1) ด้านเพศ  
ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมด้านเพศและการพัฒนาบทบาทของสตรีตามความเหมาะสม (2) ด้านภัยแล้ง ให้พัฒนา
นโยบายในการจัดการภัยแล้ง โดยให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบ การปรับตัว และการจัดการภัยแล้ง ทั้งในด้านการ
ติดตามและการเตือนภัยล่วงหน้า การประเมินผลกระทบ รวมทั้ง พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้มี
มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง และ (3) ด้านพายุทะเลทราย ให้พัฒนานโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เ ช่ือมโยงสู่
นโยบายการจัดการภัยพิบัติของประเทศ และผนวกมาตรการจัดการปัญหาพายุทะเลทรายเข้าสู่เปูาหมายความสมดุลของ
การจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) 

4) เชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณในการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง การบรรลุความสําเร็จในการสร้างความสมดุลของการจัดการทรัพยากร
ที่ดิน และพัฒนาการดําเนินงานอนุสัญญาฯ ให้มีความก้าวหน้า รวมทั้งการเพิ่มงบประมาณดําเนินงานจากแหล่งอื่นและ
กระตุ้นให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบที่ได้จัดทําเปูาหมาย LDN เพิ่มความพยายามในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 

5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาฯ ปี 2561 – 2573 โดยใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติ  
โดยขอให้ประเทศภาคีสมาชิกจัดทําเปูาหมาย LDN เพื่อความสําเร็จของ LDN ตามสถานะความแตกต่างของประเทศภาคี
สมาชิกและประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 

1.4 การจัดการเสวนาของประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ภายใต้หัวข้อ Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management: a tool for achieving a land 
degradation neutral world โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอหลักการและแนวทางการจัดการทรัพยากรดินโดยสมัคร
ใจที่ FAO ได้จัดทําขึ้นโดยใช้ช่ือว่า Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management (VGSSM)  
การนําเสนอการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทยที่สอดคล้องกับ VGSSM และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนา VGSSM ในบริบทของการดําเนินงานและบริบทของการดําเนินงานอนุสัญญาฯ 
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2. ประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินการ กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักในการดําเนินงานอนุสัญญาฯ 
จะต้องประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติที่เช่ือมโยงเปูาหมายและมาตรการ LDN และเน้นการดําเนินงานใน
พื้นที่เปูาหมาย LDN ได้แก่ ลุ่มน้ํามูล ลุ่มน้ําน่าน และลุ่มน้ําปิง โดยพิจารณามาตรการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ต่อไปนี้  

1) เพิ่มสัดส่วนพ้ืนท่ีปุาไม้ของประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วยการปลูกปุาและฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้ําเสื่อมสภาพบน
พื้นที่สูงชัน 

2) ปรับปรุง และฟื้นฟูทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมให้กับมามีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่ดี โดยเน้น
การเกษตรแบบยั่งยืน 

3) ลดการสูญเสียคาร์บอนในดิน และเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
โดยสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน 

2.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานอนุสัญญาฯ ปี 2561 ซึ่งสามารถนําข้อมูลตัวช้ีวัดที่จะต้องใช้ในการ
รายงานผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะข้อมูลสิ่งปกคลุมดิน ผลิตภาพของที่ดิน และคาร์บอนในดินจากการดําเนินโครงการ 
LDN ในปี 2560 มาใช้ในการจัดทํารายงาน สําหรับตัวช้ีวัดอื่นๆ จะขอประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะกรรมการ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเพื่อสนับสนุนข้อมูลสําหรับการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานอนุสัญญาฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 รวบรวมมาตรการในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (SLM) ทั้งในส่วนของการจัดการดิน น้ํา ปุาไม้  
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการที่ดินในฐานข้อมูล UNCCD Knowledge Hub นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าว
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาเชิงอธิบายการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

2.4 พัฒนาตัวช้ีวัด LDN ซึ่งประกอบด้วย สิ่งปกคลุมดินผลิตภาพของที่ดินและคาร์บอนในดินให้มีความ
ละเอียดถูกต้องในระดับ Tier 2 หรือเป็นข้อมูลในระดับประเทศ ซึ่งการพัฒนาข้อมูลโดยเฉพาะตัวช้ีวัดผลิตภาพของที่ดิน 
และคาร์บอนในดิน จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิชาการของบุคลากรหรือการจัดท าฐานข้อมูล 

มติ ครม. : ทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งท่ี 24 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งท่ี 24 
 2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ตามประเด็นในกรอบการ

หารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 24 เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานและความ
ร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รัฐบาลไทย ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืน พ .ศ. 2538 

ร่วมกับรัฐบาลกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินความร่วมมือ 
ในทุกด้านของการพัฒนาท่ียั่งยืน การใช้ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของ
ลุ่มแม่น้ําโขง เป็นผลให้มีการก่อตั้งคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (Mekong River Commission: MRC) มีสถานะเป็น
องค์การระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนการดําเนินงานและความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ  
โดยโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง แบ่งออกเป็นองค์กรบริหารถาวร 3 องค์กร คือ 

1) คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกในระดับรัฐมนตรี ประเทศละ 1 คน 
2) คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกในระดับอธิบดีขึ้นไป 

ประเทศละ 1 คน 
3) สํานักงานเลขาธิการ (Secretariat) มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ

แม่น้ําโขงแต่งตั้งทําหน้าที่บริหารงาน 
ทั้งนี้ ในแต่ละปีผู้แทนคณะมนตรีฯ จะหมุนเวียนทําหน้าที่ประธานคณะมนตรีฯ ตามลําดับอักษรของประเทศสมาชิก 

เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานความตกลงฯ ให้บรรลุผลสําเร็จ 

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

เพื่อหารือและกําหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนา 
ลุ่มแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 24 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยสามัญ
ประจําปี ตามพันธกรณีของกรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง โดยในปี พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนไทยในคณะมนตรีฯ ทําหน้าที่ประธานคณะมนตรีฯ มีวาระ 1 ปี 
(มกราคม – ธันวาคม 2560) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 24 ระหว่าง
วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท (Intercontinental Pattaya 
Resort) อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและกําหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนา  
ลุ่มแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง และกําหนดแนวทางความร่วมมือกับประเทศ 
คู่เจรจา รวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน  
เข้าร่วมการประชุมฯ จากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน และเมียนมา ร่วมกับผู้แทนรัฐบาล
ต่างประเทศ หุ้นส่วนการพัฒนา และองค์การระหว่างประเทศ 

3. กรอบการหารือดังกล่าว มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง 
ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืน พ .ศ. 2538 ในประเด็น 
ที่สําคัญได้แก่ 

1) แผนการดําเนินงานประจําปี 2561 
2) แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ําโขงและแผนปฏิบัติการ 

(Mekong Adaptation Strategy and Action Plan: MASAP) 
3) แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาการประมงในระดับลุ่มน้ํา (Draft Proposal on Basin wide 

Fisheries Management and Development Strategy: BFMS) 
4) คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และอํานาจหน้าที่ (Term of Reference) ของหัวหน้า

เจ้าหน้าท่ีบริหาร สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง 
5) การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน – เมียนมา) หุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือ 

ในภูมิภาค 
6) ประเด็นอ่ืนๆ ตามที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน (หากมี) 

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ จะทําหน้าที่พิจารณาประเด็น
สารัตถะตามกรอบกาหารือดังกล่าว และมีการเจรจาในการประชุมฯ กับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ทั้งนี้
คณะผู้แทนไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะ และ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หรือผู้แทน) ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559  
จะดําเนินการภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแม่น้ําโขงแห่งชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

 



17 

 

5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้แทนไทย จะใช้ประเด็นตามกรอบการหารือดังกล่าว
ในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 24 และจะมีการจัดทําบันทึกการประชุม (โดยการลงนาม) 
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทยและคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงต่อดําเนินงานและความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงฯ 
โดยจะไม่ใช้ถ้อยคําหรือเจตนาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อมิให้
บันทึกการประชุมเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาในสาระสําคัญของผลการประชุมฯ ต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความ

ร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

2. ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พม. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้จัดทําขึ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะเป็นการกระทําที่มีผลผูกพันระหว่าง  
รัฐกับรัฐ โดยมีผู้ประสานงานหลักฝุายไทย คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ประสานงาน
หลักของฝุายจีน คือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะรัฐประชาชนจีน 

๒. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย  
ในการปูองกัน ปราบปราม และลงโทษ การค้ามนุษย์ข้ามชาติ และให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้ เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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

เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงการนําไป
บังคับใช้แรงงานในธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๓. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ครอบคลุมการดําเนินงาน 4 ด้าน คือ 

(1) การปูองกันการค้ามนุษย์ 
(2) การสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีการค้ามนุษย์ 
(3) การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสร้างศักยภาพในด้านการปูองกัน

การค้ามนุษย์ 
(4) การสร้างศักยภาพในด้านการปูองกัน การสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี และการให้ความคุ้มครอง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เนื่องจาก

พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ในอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมถึงระเบียบและข้อบังคับ  
ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย และเพื่อร่วมมือกัน  
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงการนําไปบังคับใช้แรงงานในธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 
การประมง 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และหากมีความจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 2. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง นําวาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน  

การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้รายงานตามวาระแห่งชาติฯ 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิดของการจัดทําวาระแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการน้อมนําพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 และ 

สืบสานพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอ
ภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างแท้จริง และเมื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการช่วยนําพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการที่จะร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ  
20 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2579) ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปัญญาและนวัตกรรม ภายใต้โมเดล 
Thailand 4.0 ที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวผ่านกับดักความไม่สมดล กับดับความเหลี่อมล้ํา กับดักประเทศปานกลางไปให้ได้ 

2. กระบวนการ ขั้นตอน การจัดทําวาระแห่งชาติ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เช่ือมโยงข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในประเทศน้อมนําพระราชกรณียกิจ  

พระบรมราโชวาท พระราชดํารัสรัชกาลที่  9 และรัชการที่ 10 ที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย นโยบายสําคัญของรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในส่วนที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย การถอดบทเรียนหน่วยงานต่าง ๆ  

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

เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง และเมื่อทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่มีการประกาศวาระแห่งชาติ สถานการณ์สิทธิมนุษยชน กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
และภายนอกประเทศ การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในลําดับที่ 55 ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ภายใต้กลไก (Universal Periodic Review – UPR) และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs)  

(2) วางกรอบแนวทางการดําเนินงาน จัดทํา Road Map แต่งตั้งคณะอํานวยการและคณะทํางาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมประกาศวาระแห่งชาติ ยกร่าง รับฟังความคิดเห็น และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

(3) ยกร่างวาระแห่งชาติ รับฟังความคิดเห็น ทั้ง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร รวมถึงรับฟังผ่าน 
ทางเว็บไซต์ และนําเสนอวาระแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างจากทุนภาคส่วนที่เข้าร่วมการประชุม  
เชิงปฏิบัติการใน 5 พื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ รวมถึงข้อมูล
ทางออนไลน์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 

(4) จัดงานทางวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนการประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 1,080 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนําเสนอ 
รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ เป็นการรวมพลัง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น 
ที่จะส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 พิธีเปิดงานและเสวนาทางวิชาการ โดยผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วน ที่เป็น 
(1) ผู้บริหารระดับนโยบาย ได้แก่ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่าอธิบายดีกรมฯ ต่าง ๆ  
(2) ผู้บริหารระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด (3) คณะทูตหรือผู้แทนจากสถานทูตและสถานกงสุล
ที่ประจําอยู่ในประเทศไทย (4) ผู้บริหารขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน และ (5) สื่อมวลชน 

สว่นท่ี 2 กิจกรรม “นวัตกรรมสิทธิมนุษยชน พื้นที่แห่งอนาคต : การเคารพสิทธิผู้อื่น” ยธ. โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศ
ไทย จัดขึ้น พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มาร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ สํานักงานศาลปกครองและสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีเด็ก เยาวชน จํานวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1  
การแสดงนิทรรศการ (Art Lab) โซนที่ 2 การแข่งขัน (Architecture Lab) โซนที่ 3 การแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิ
มนุษยชน (Innovation Lap)  

ส่วนที่ 3 เป็นการจัดบูธนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานที่เป็น Best practice ด้านสิทธิมนุษยชน ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สําหรับเป็นตัวแบบหรือต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นในการ
ดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน จํานวน 23 บูธ 
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(5) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศวาระแห่งชาติ จะได้ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ยึดถือปฏิบัติ 
(6) สร้างระบบ กลไกการดําเนินงานวาระแห่งชาติ และการติดตามประเมินผล 

3. สาระสําคัญของวาระแห่งชาติ 
(1) เปูาหมาย ต้องการทําให้ “สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน โดยคํานึงถึง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพี่อนําไปสู่สังคมสันติสุข”  
(2) กรอบระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  
(3) ทิศทางวาระแห่งชาติ มีกลยุทธ์และกลวิธีท่ีสําคัญภายใต้รหัส ซื่อว่า 4+3+2+1= Goal กล่าวคือ 

4 : สร้าง ด้วยการ (1) สร้างความตระหนัก จิตสํานึก ในสิทธิ หน้าที่ และการเคารพสิทธิผู้อื่น (2) สร้าง
ระบบการติดตาม เฝูาระวังการละเมิดสิทธิด้วยพลังเครือข่าย เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที (3) สร้างวัฒนธรรม
แห่งการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันและ (4) สร้างเสริมการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพ
ในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชน 

3 : ปรับ ด้วยการ (1) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแสดงผลงานและสถานการณ์การละเมิดสิทธิท่ีเป็นรูปธรรม ครอบคลุม
ระดับพื้นที่ จังหวัด เพื่อมุ่งไปแก้ไขปัญหาการละเมิด (2) ปรับทัสนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่เป็น
เรื่องตรวจสอบ แต่เป็นเรื่องตรวจสอบ แต่เป็นสิ่งดี ๆ ที่จะสนับสนุนการทํางานและสร้างสังคมสงบสุข (3) ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายที่ยังละเมิดเสอนรัฐบาลพิจารณาแก้ไข 

2 : ขับ ด้วยการ (1) ขับเคลื่อนองค์กรหรือจังหวัดต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนสําหรับใช้ถอดบทเรียนการทํางานให้
หน่วยงานอ่ืนขยายผลต่อยอด และ (2) ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติในมิติเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ 
ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

1 : ลด ด้วยการ ลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
(4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(4.1) ระดับประชาชน ประชาชนได้รับรู้และตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น ทําให้สังคมมี
ความสุข อยู่กับอย่างสันติสุข 

(4.2) ระดับสังคม หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสําคัญของการนําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน และร่วมมือกันปูองกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทําให้สถานการณ์การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มลดลง สร้างวัฒนธรรมให้คนคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
เกี่ยวพันกับทุกภาคส่วน เพียงแต่นํามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น 

(4.3) ระดับประเทศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้า ทัดเทียม
ระดับสากล ตลอดจนประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชนและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 
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4. แนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ จะกล่าวถึงกลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการ การแปลงวาระ
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบต่อวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0  

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในส่วนของ กษ. มีส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในภาคเกษตรให้เกิดขึ้น
อย่างได้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของ กษ. (นโยบายยกระดาษ A4) และนโยบาย
ของรัฐบาล อาทิ (1) การพัฒนาพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ที่ยึดคืนมาจากนายทุน (ตามมาตรา 44) แล้วนํามาจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร
ที่ยากจน (2) การพัฒนาระบบส่งน้ําและกระจายน้ําให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค (3) การสนับสนุนให้เกษตรกร
เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย โดยการพัฒนาเกษตรการเป็น Smart Fanner จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (4) การแก้ไขปัญหา IUU ในเรื่องการใช้แรงงานประมงเด็กหรือต่างด้าว  
(5) การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันมิให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรม เช่น การออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา หรือการตรวจจับผู้ประกอบการที่จํานวน
ปัจจัยการผลิตไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สําหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงยุติธรรมนําประเด็นที่ยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุได้ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2557 – 2561) และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
มากําหนดเป็นตัวช้ีวัดด้วย และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018 และ

รายงานการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 
สารัตถะ : สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing 
Business 2018 

2. รับทราบรายงานการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

3. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ธนาคารโลกได้แถลงผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2018 ได้จัดให้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก ปรับดีขึ้น  
๒๐ อันดับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๔๖ โดยประเทศไทยมีผลคะแนนรวมทุกด้าน ๗๗.๔๔ คะแนน จัดเป็น
อันดับ ๓ ของอาเซียน และเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศท่ีมีการปรับปรุงมากที่สุด นอกจากนี้ ยังระบุว่าประเทศไทยได้คะแนน
ดีขึ้นใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการขอใช้ไฟฟูา ด้านการได้รับสินเช่ือ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียง  
ข้างน้อย ด้านการชําระภาษี และด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง แต่ถึงแม้ว่าจะทําให้คะแนนรวมของประเทศไทยดีขึ้น 
แต่ในรายด้านยังมีอีก ๔ ด้าน ท่ีมีคะแนนคงที่หรือลดลง ได้แก่ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย 

๒. ผลการขับเคลื่อนการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สําคัญได้แก่ โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน 
การอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ โครงการย่อย ได้แก่ (๑) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (วก./กป./ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย และ (๒) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการ
ของรัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําผลการศึกษา 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพตามข้อเสนอแนะของธนาคารโลก ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยืนยันการปฏิรูปจาก
ธนาคารโลกในรายงาน Doing Business 2018 จํานวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ด้านคุ้มครองผู้ลงทุน และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย 

๓. แผนการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.๑ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจทางการค้าจะดําเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  
เป็นอัตราคงที่ และลดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๒ ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน กรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการการเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขต และแผนผัง
การใช้ที่ดิน เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลรูปแปลงที่ดินกับข้อมูลสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดตั้งกองทุนจ่ายค่าชดเชย  
จัดทําระเบียบของกรมพัฒนาท่ีดินให้รองรับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่จะเกิดขึ้นรองรับการจดทะเบียนออนไลน์ 

๓.๓ ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย กรมบังคับคดีจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่  
(๑) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี …) พ.ศ. … (ส่วนของหลักการที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี)้ และ (๒) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี …) พ.ศ. … (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) 

๔. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้รวบรวมแผนการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การปรับปรุงการดําเนินการมีผลบังคับใช้ทันต่อรอบการประเมินรอบต่อไปของธนาคารโลก  
โดยมีประเด็นที่ต้องเร่งดําเนินการทั้งหมด ๑๑ ด้าน และมีส่วนราชการที่รับผิดชอบในแต่ละด้านรวมทั้งหมด  
๒๑ หน่วยงาน ทั้งนี้ แผนการดําเนินการในด้านที่สําคัญ ได้แก่ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Registration) และการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ (flat rate) ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน (Zone) และการดําเนินการเพื่อรองรับการจดทะเบียนที่ดิน Online  
ในการด้านจดทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ .ร.บ. ล้มละลาย  
ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อวันท่ี ๕ ธ.ค. ๖๐ เห็นชอบให้เสนอร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ต่อ สนช. เพื่อบรรจุเป็น
วาระเร่งด่วนแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการแผนการดําเนินการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานที่ทําการตรวจควบคุมสินค้า
ร่วมกัน โดยพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการตรวจร่วมระหว่างกรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ตามที่สํานักงาน ก .พ.ร. เสนอ เนื่องจากเป็นมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงาน
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ภาครัฐ ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมีความ
คืบหน้าในการดําเนินการดังนี้ 

1. กรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินการทดสอบระบบร่วมกับกรมศุลกากรแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้งาน 

2. กรมประมงอยู่ระหว่างการดําเนินการคาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 และ 
3. กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานจริงท่ีด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ 

มติ ครม. : รับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing 
Business 2018 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงพลังงานและกระทรวงยุติธรรม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ

รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2555 โดยเพ่ิมเติมให้ผู้น าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังต้องแจ้งข้อมูลการน าเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศก่อนน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บ  
หรือยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0714.10 เป็นสินค้าที่ต้อง

ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 โดยประกาศกระทรวงฯ 
ฉบับดังกล่าวก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร และผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้า คือ 

1.1 ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า 
(เฉพาะผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง) 

1.2 ผู้นําเข้าต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้าโดยต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า  
มันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์ฯ ต้องเก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ที่นําเข้าไว้ในสถานท่ีเก็บเฉพาะ และต้อง

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

เพื่อเป็นการรองรับผลผลิตมันสําปะหลังที่กําลังออกสู่ตลาดและ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รายงานการนําเข้า เป็นต้น 
2. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2560 ได้เห็นชอบหลักการในการกํากับดูแลการนําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ฤดูกาลผลิต  
ปี 2560/61 ให้มีการเพ่ิมเติมจากมาตรการเดิมใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) กําหนดให้ผู้นําเข้ามันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ต้องแจ้งข้อมูลการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศก่อนนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และ  
2) ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปในสถานท่ีเก็บ หรือยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าผลผลิตมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2560/61 จะออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 59.48 ของผลผลิตทั้งหมดของปี 2560/61 ประกอบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมีช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสําปะหลังใกล้เคียงกับประเทศไทย เพื่อเป็นการรองรับผลผลิตมันสําปะหลังที่
กําลังออกสู่ตลาดและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร สมควรดําเนินการในเรื่องนี้โดยด่วน 

4. สาระส าคัญของร่างประกาศ 
4.1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้า

ที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 
4.2 ให้ประกาศน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
4.3 กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงต่อ  

กรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 
4.3.1 หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate : P/C) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก โดยผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองต่อ
ด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากร 

4.3.2 หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิต 

4.3.3 สําหรับผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งคุณภาพสินค้าที่รับรองต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน
สินค้าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขาออก 

4.4 กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องนําเข้าทางด่านตรวจพืชตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 

4.4.1 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และต้องแจ้ง
การน าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย ก่อนน าสินค้าเข้ามาใน
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ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกําหนด โดยน าใบแจ้งการน าเข้า
ดังกล่าวแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

4.4.2 ต้องเก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่นําเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยกจากสถานที่
เก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่รับซื้อภายในประเทศ 

4.4.3 ต้องรายงานการนําเข้าตามเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
4.4.4 ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บหรือยานพาหนะที่บรรทุกมันส าปะหลัง

หรือผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เพ่ือตรวจสอบปริมาณที่นําเข้า ปริมาณที่จําหน่ายจ่ายโอน รายช่ือ และที่อยู่ของผู้รับ
ปลายทาง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าโดยการชักตัวอย่างในปริมาณที่สมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา 17 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ .ศ. 2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

ความเห็นของ กษ 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์  

มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  
พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นมาตรการกํากับดูแลการนําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อมิให้
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้าในราชอาณาจักร พ .ศ. ....  
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (ร่างแผนปฏิบัติการฯ) ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
และให้จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สํานักเลขาธิการไซเตส 
(The CITES Secretariat International Environment House) ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ 27 พ.ย. 
2560) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 แต่เพื่อความ

ต่อเนื่องในการดําเนินการควบคุมการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย และเพื่อให้เปูาหมายที่จะให้ประเทศไทย  
พ้นจากการเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
จึงได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมศุลกากร กรมการ
ปกครอง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การกองทุนสัตว์ปุาโลกสากลประเทศไทย 
(World Wide Fund for Nature : WWF) เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้  
มติที่ประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ที่ 10.10 เรื่อง การค้าตัวอย่างพันธุ์ช้าง ได้กําหนดโครงสร้างและคุณสมบัติที่ควร 
มีในแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยโครงสร้าง 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ระเบียบและกฎหมาย 2) การบังคับใช้กฎหมาย
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 3) ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและ
ภูมิภาค 4) การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน 5) การรายงาน โดยจะต้องมีการดําเนินงาน 
กรอบเวลา และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

 

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

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ที่สําคัญ ได้แก ่
2.1 การร่วมมือกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กรมปศุสัตว์ และกรมการปกครอง  

ในการดําเนินการเก็บตัวอย่างเลือดช้างบ้าน จํานวน 3,783 เชือก เพื่อปูองกันการนําช้างผิดกฎหมายมาสวมสิทธิ์ 
เป็นช้างบ้าน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์รหัสพันธุ์กรรม (DNA) ในห้องปฏิบัติการของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช 

2.2 การยกร่างระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... เพื่อกําหนดมาตรการในการคุ้มครองช้างไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัตว์พาหนะ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว 

2.3 การจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาช้างภายในประเทศเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบโปรแกรมฐานข้อมูลให้มีความสามารถในการรองรับ/บริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ ่
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทํา
ระบบดังกล่าว 

2.4 การออกตรวจสอบร้านค้างาช้างที่ขออนุญาตค้าเป็นประจําทุกเดือน โดยกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช และ ตช. การตรวจสอบและออกเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงาช้างบ้านโดยกรมการปกครอง  
การตรวจสอบผู้โดยสาร สัมภาระ และพัสดุภัณฑ์ ที่ส่งทางไปรษณีย์จากประเทศเปูาหมายที่ได้ข้อมูลจากการข่าวและ  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยกรมศุลกากร ทั้งนี้ มีการตรวจยึดงาช้างที่ลักลอบนําเข้ามาในประเทศไทย จํานวน 6 คดี  
เช่น ตรวจยึดงาช้างน้ําหนัก 330 กิโลกรัม ที่ขนส่งจากสาธารณรัฐมาลาวีมายังประเทศไทย ตรวจยึดงาช้างน้ําหนัก 37.1 
กิโลกรัม ที่ขนส่งจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ผ่านประเทศไทยปลายทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น 

2.5 การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับ  
ดูแลและบั งคับใช้กฎหมายให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานในท้องที่ จั งหวัดอุบลราชธานี   นครศรี ธรรมราช  
และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการค้างาช้างของประเทศไทย 
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นําเที่ยว 

2.6 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนักให้แก่ประชาชนชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่ สําคัญ และด่านตามแนวชายแดน 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น 

3. ร่างแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ปรับแก้จากแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ที่ 10.10 กําหนด ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 
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3.1 การออกระเบียบและกฎหมาย 
1) เสนอแก้ไขปรับปรุงหรือตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ตัวช้ีวัด : 

จํานวนกฎหมายที่ได้รับการเสนอแก้ไข/ปรับปรุงและตราขึ้นใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ กษ./ทส. 
2) เสนอแก้ไขระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม  

ถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับงาช้างรวมถึงสัตว์ปุาและพืชปุาด้วย ตัวช้ีวัด : จํานวนระเบียบที่ได้รับการเสนอแก้ไข/ปรับปรุง
และตราขึ้นใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ กก. 

3.2 การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 
1) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการค้าและการครอบครองงาช้าง  

การควบคุมงาช้างภายในประเทศ ตัวช้ีวัด : มีการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโปรแกรมฐานข้อมูล หน่วยงาน
รับผิดชอบ ทส. 

2) การควบคุมงาช้างภายในประเทศ ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งของการตรวจสอบร้านค้างาช้าง จํานวนครั้ง
ของการโอนและปริมาณงาช้าง จํานวนการตรวจสอบและจํานวนการออกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของงาช้างบ้าน จํานวนครั้ง 
ของการตรวจสอบและจํานวนการออกเอกสารกํากับการเคลื่อนย้าย และจํานวนตั๋วรูปพรรณของช้างที่มีข้อมูล DNA 
หน่วยงานรับผิดชอบ พณ./มท./กษ./ทส./ตช. 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งของ 
การลาดตระเวน จํานวนเครื่องมือหรือเทคนิคที่นํามาใช้ มีผลการวิเคราะห์ตามหลักบริหารความเสี่ยง และจํานวนครั้ง 
ของการสนธิกําลัง หน่วยงานรับผิดชอบ กค./ทส./มท./ตช./บริษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 

4) การเสริมสร้างศักยภาพโดยการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ตัวช้ีวัด : จํานวนการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรม หน่วยงานรับผิดชอบ กค./ทส./มท./ตช. 

5) การศึกษาวิจัย ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการศึกษาวิจัยและการดําเนินงานวิจัย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทส./WWF. 

3.3 ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและภูมิภาค 
1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรระหว่างประเทศ ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งของการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานรับผิดชอบ กค./ทส./ตช. 
2) การประชุมสัมมนาเพื่อการสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศ ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งของ

การประชุมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ กค./ทส./ตช. 
3.4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน 

1) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงาช้างผ่านศูนย์ให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล ตัวช้ีวัด : จํานวน
ผู้ใช้บริการ หน่วยงานรับผิดชอบ ทส./กทม. 
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2) การผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตัวช้ีวัด จํานวนแผ่นพับ โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ทส. 

3) การติดปูายประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้างาช้าง ตัวช้ีวัด : ร้านค้าทุกร้านติดสิ่งพิมพ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทส. 

4) การประชาสัมพันธ์ตามแหล่งค้า แหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญ และจุดผ่านแดนต่างๆ ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้ง
ของประชาสัมพันธ์ตามแหล่งค้า แหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญ และจุดผ่านแดน หน่วยงานรับผิดชอบ กค./กก./ทส./ตช./กทม./
ทอท./กรมประชาสัมพันธ์ 

5) การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้ง
ของการจัดกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ กต./กก./พณ./ทส./กรมประชาสัมพันธ์ 

6) การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงาช้างแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งของการให้
ความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานรับผิดชอบ กก./ทส./ 

3.5 การรายงาน 
1) การประชุมติดตามผลการดําเนินการ ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งของการจัดประชุม หน่วยงานรับผิดชอบ ทส. 
2) การจัดทํารายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งของ

การรายงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ทส. 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทาง  
การประเมินผลตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดโดยกําหนดเป็นช่วงๆ ทั้งระยะสั้น (3 เดือน) ระยะกลาง (6 เดือน) และระยะยาว 
(12 เดือน) เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับทิศทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดจริงได้ 
รวมทั้งพิจารณากําหนดให้ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการฯ เป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดในการดําเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การดําเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
211160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม (ฉบับที่  . .) พ.ศ. .. . . (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รายงานว่า หลังจากมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ
จังหวัดนครปฐม จึงขอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
ผังเมืองรวมดังกล่าว และได้นําไปปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เสียได้ตรวจดูและยื่นคําร้องตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นคําร้อง ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้ว  
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดําเนินการ 

2. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 โดยแก้ไข
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่ดินประเภทสถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมทั้งยกเลิกข้อห้ามการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัย
รวม ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

 

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

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต 
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อ

กําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และยกเลิกข้อห้ามการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมในที่ดินประเภทที่
อยู่อาศัยหนาแน่น้อย ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากในท้องที่ที่ดําเนินการวางและ  
จัดผังเมืองดังกล่าว ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน จึงเห็นควรให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหากปรากฏว่ามีพื้นที่เขตดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
กําหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งสัญลักษณ์สีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมไว้ใน
ผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญ
กับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด 
โดยคํานึงถึงปริมาณน้ําต้นทุนและปริมาณการใช้น้ํา รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกับ  
การระบายน้ําในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ ไ ขเพิ่ม เติ มกฎกระทรวงให้ ใ ช้บั งคับผั ง เมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จั งหวัดนครปฐม พ .ศ .  2558)  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 


