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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลค าหยาด และต าบลทางพระ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลพานพร้าว และต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจ  
การจัดรูปที่ดินเพื่อด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากเจ้าของที่ดิน ในท้องที่ต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลค าหยาด และต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอ่างทอง และในท้องที่ต าบลพานพร้าว และต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  
ได้ร้องขอให้ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน และต่อมาคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1.1 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดรูปที่ดิน  
จ านวน 7 โครงการ พ้ืนท่ี 40,010 ไร่ ในการนี้มีท้องที่ต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลค าหยาด และต าบลทางพระ อ าเภอโพธ์ิทอง 
จังหวัดอ่างทอง รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตร 

1.2 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดรูปที่ดิน  
จ านวน 18 โครงการ พ้ืนท่ี 158,510 ไร่ ในการนี้มีมีท้องที่ ต าบลพานพร้าว และต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีอยู่ในโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาห้วยโมง 
การจัดรูปที่ดินตามมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 นั้น ต้องด าเนินการประกาศให้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินและประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามขั้นตอนท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 

2. แต่โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ ซึ่งบัญญัติให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรกรรมของประเทศไทย  
ให้เจริญก้าวหน้า ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน  
การครองชีพท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร  
และประเทศมีความมั่นคงขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 บัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับคันและคูน้ าหรือการจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระท าไปแล้ว
ในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการในข้ันตอนต่อไปให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
ในเรื่องใด ให้การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คระกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางก าหนด ประกอบกับส านักงาน  
จัดรูปท่ีดินกลาง กรมชลประทาน กษ. เห็นควรด าเนินการจัดรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีดังกล่าวต่อไป ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ได้มีมติอนุมัติให้พ้ืนท่ีในท้องที่ตามข้อ 1 เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2558 แล้ว ซึ่งจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป 

3. การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น จะท าให้เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในท่ีดินของบุคคลอื่น  
เพื่อท าการส ารวจพ้ืนท่ีที่จะจัดท าโครงการจัดรูปที่ดิน ท าเครื่องหมายโดยการปักหลักขุดแนวร่อง สร้างหมุดหลักฐาน  
ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้หรือกระท าการใดๆ แก่สิ่งท่ีกีดขวางการส ารวจเท่าท่ีจ าเป็น และให้อ านาจคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดสามารถน าที่ดินเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินภายในเขตส ารวจมาใช้เพื่อการปฏิรูปท่ีดินได้ รวมทั้งเพื่อควบคุม
ที่ดินโดนห้ามการจ าหน่ายก่อให้เกิดภาระติดพันหรือกระท าการใดๆ อันอาจท าให้ราคาประเมินท่ีดินสูงขึ้นด้วย  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ....  
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่  
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน้ าโปร่งขุนเพชรพร้อมอาคารประกอบ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. โดย ชป. เสนอว่า เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิได้ขอให้ ชป. พิจารณาก่อสร้างท านบล าห้วยเชียงทา  

(โปร่งขุนเพชร) ที่บ้านกระจวน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ าใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค 
และบรรเทาการเกิดภัยแล้ง ซึ่ง ชป. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรก่อสร้าง เป็นอ่างเก็บน้ าจะเหมาะสมกว่า และจากผลการศึกษา
สรุปว่า โครงการอ่างเก็บน้ าบริเวณลุ่มน้ าชีตอนบนตามโครงการโปร่งขุนเพชรมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นอันดับแรก 
โดยบรรจุอยู่ในแผนก่อสร้างโครงการของ ชป. ปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีความจอุ่างเก็บน้ าท่ีระดับน้ าเก็บกัก 47.70 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 610 เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการทั้งหมด 
28,000 ไร่ ในท้องที่อ าเภอหนองบัวระเหว และอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณการก่อสร้างจ านวนประมาณ 
990 ล้านบาท ลักษณะการสร้างเป็นอ่างเก็บน้ าพร้อมอาคารประกอบ 

2. การก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ “ป่านายางกลัก ซึ่งครอบคลุมบริเวณ  
เขตโครงการ จ านวน 12,300 ไร่ แบ่งออเป็นพื้นที่ส่วนของต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 8,800 ไร่ และเขตพื้นที่ส่วนของต าบลโปร่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 3,500 ไร่ กรมป่าไม้ได้
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวแล้วตลอดจนมีที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธิ (น.ส.3 ก) ที่ถูกเขตก่อสร้าง
จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 11 ไร่ ซึ่งได้ด าเนินการเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินแล้ว แต่เจ้าของ
ที่ดินไม่ยอมรับราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อและก าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานก าหนดให้ในราคาไร่ละ 
62,500 บาท และไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพ่ือด าเนินการก่อสร่าง จึงส่งผลให้การได้มาซึ่งท่ีดินที่มีเอกสารสิทธิดังกล่าว  
เพื่อการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าโปร่งขุนเพชรไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างโครงการ  
อ่างเก็บน้ าโปร่งขุนเพชรพร้อมอาคารประกอบ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน ท้ังนี้ 
โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชนในพ้ืนท่ีแล้วพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ  
และเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ เพราะเห็นว่ามีผลดีในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และแม้ว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบบ้าง 
แต่ผู้ได้รับผลประโยชน์มีมากกว่า ซึ่งจะต้องมีการดูแลช่วยเหลือหรือชดเชยให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  มีหลักการส าคัญการจัดระเบียบกิจการ  
การเพาะเลี้ยงน้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันมิให้กิจการดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ า  
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ใช้
ประโยชน์ในแหล่งน้ าสาธารณะได้ จ าเป็นต้องมีมาตรการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ดังนี้ 
ยกเลิกความในข้อ 9 (4) และ (5) ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(4) กรณีสัตว์น้ าท่ีเพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องน าสัตว์น้ าหรือซากสัตว์น้ าข้ึนมาก าจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ 

(ยกเว้นหอยทะเล) 
(5) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 76 ต้องป้องกันมิให้สัตว์น้ าท่ีเพาะเลี้ยงหลุดออก

ออกนอกท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าลงสู่ที่จับสัตว์น้ า (ยกเว้นหอยทะเล)” 
มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของ สคก. ด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณ าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อ จัดระเบียบกิจการการเพาะเลี้ยงน้ าในที่จับสัตว์น้ า  
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกัน 
มิให้กิจการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วย 

ข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม.พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วย
ข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 2. ให้ กต. มีหนังสือแจ้งยืนยันการเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว (ร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาฯ ฉบับ
น้ีไม่มีการลงนาม) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุม EAS ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 10 ส.ค. 2557 ที่กรุงเนปยีดอ เมียนมา 

ได้รับรองแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุม EAS 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ( 2557 – 2558) โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและในสาขาความร่วมมือหลัก 6 สาขาของ EAS ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2) การศึกษา 3) การเงิน 
4) สาธารณสุขและโรคระบาดร้ายแรง 5) การจัดการภัยพิบัติ และ 6) ความเชื่อมโยงในอาเซียน รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือ
อีก 2 สาขา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและการค้า และด้านความมั่นคงทางอาหาร และต่อมาที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของการประชุม EAS ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 6 ส.ค. 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาส าหรับ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2559 – 2560) ซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาของ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว 

2. แผนที่ปฏิบัติการเพื่อการด าเนินการปฏิญญากรุงพนมเปญดังกล่าว ได้หมดอายุลงในปี 2560 ดังนั้น ท่ีประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุม EAS ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 7 ส.ค. 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของกรอบการประชุม EAS ฉบับใหม่และมอบหมายให้มีการประชุมเอกอัครราชทูตประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม EAS 
ที่กรุงจาการ์ตาเป็นผู้เจรจาจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งสามารถพัฒนาจากแผนปฏิบัติการฉบับล่าสุดโดยเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงให้ทันสมัยต่อสถานการณ์และความสนใจของผู้น าและเห็นพ้องให้เพิ่มเติมสาขาความร่วมมือทางทะเลเป็นหนึ่งในสาขา

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

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรม และโครงการภายใต้ถ้อยแถลงและแผนงาน
ที่ได้รับรองแล้วในกรอบการประชุม EAS รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม EAS 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



7 

 

ความร่วมมือของกรอบการประชุม EAS โดยให้ประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม EAS เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อไป 

3. ร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมและโครงการภายใต้ถ้อยแถลงและแผนงาน
ที่ได้รับการรับรองแล้วในกรอบการประชุม EAS รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการเสริมสร้างศักยภาพระหว่าง
ประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม EAS ในสาขาความร่วมมือหลัก 6 สาขา และสาขาความร่วมมือท่ีส าคัญอีก 3 สาขา ได้แก่ 
การค้าและเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร ความร่วมมือทางทะเล สรุปได้ ดังนี้ 

1) ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนให้อยู่ในกระแสหลัก รวมทั้งส่งเสริม
วิธีการด าเนินการที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน : แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการด าเนินการ  
ตามผลลัพธ์ที่ส าคัญในระดับภูมิภาค การพัฒนาจากโครงการอาเซียนท่ีมีอยู่ กิจกรรมอื่นๆ ในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน (Rio+20) เพิ่มการหารือด้านนโยบายและการสื่อสาร 
และส่งเสริมความร่วมมือผ่านท่ีประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานตามกรอบการประชุม EAS  
โดยยอมรับปฏิญญาเซบูว่าด้วยความมั่นคงทางด้านพลังงานของเอเชียตะวันออก และปฏิญญาสิงคโปร์ว่าด้วย  
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม แผนการด าเนินงาน และ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานภายใต้กรอบของอาเซียน สนับสนุนศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคและศูนย์ความเป็นเลิศที่ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2) ด้านการศึกษา เพิ่มนโยบายด้านการศึกษาผ่านกลไก รมว.ศธ. ภายใต้กรอบการประชุม EAS และกลไก
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจว่าจะช่วยเติมเต็มการ ด าเนินการของแผนงานอาเซียนเกี่ยวกับการศึกษาปี 2559 – 2563  
การพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรโรงเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ภาษาและสังคมศาสตร์  
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศท่ีเข้าการประชุม EAS รวมทั้งส่งเสริมสมรรถนะของครูและนักศึกษา  
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3) ด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาคผ่าน
การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาด้านการเงิน ส่งเสริมการสื่อสารนโยบายการเงินและปรับปรุง
การท างานร่วมกันและลดความเสี่ยงทางการเงินของภูมิภาคและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน สมดุลและครอบคลุม 

4) ด้านสาธารณสุขสากลและโรคระบาด เสริมสร้างความพร้อมในระดับภูมิภาคและศักยภาพผ่านแนวทาง  
ที่ครอบคลุม สนับสนุนความร่วมมือบนพ้ืนฐานของหลักการการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชนในภูมิภาคโดยเฉพาะสุขภาพมารดา เด็กแรกเกิด เด็ก ผู้สูงอายุ 

5) ด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด าเนินการตามถ้อยแถลงชะอ า – หัวหิน ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
ของที่ประชุม EAS สนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ 
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6) ด้านความเช่ือมโยงในอาเซียน สนับสนุนตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  
ค.ศ. 2025 ให้ประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม EAS สนับสนุนด้านการเงินและเทคนิคในด้านต่างๆ เสริมสร้างความร่วมมือ
ในการด าเนินการตามปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออก 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งการเช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง 

7) ด้านเศรษฐกิจและการค้า เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าผ่านการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม EAS ส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยสนับสนุนการ
ด าเนินการตามพิมพ์เขียวแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 

8) ด้านความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความร่วมมือของกรอบการประชุม EAS ในด้านความมั่นคงทาง
อาหารและเสริมสร้างความร่วมมือของกรอบการประชุม  EAS ในด้านความมั่นคงทางอาหาร การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของกลุ่มศึกษาของการประชุม EAS ในเรื่อง 1) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารผ่านการจัดพการการประมงอย่าง
ยั่งยืน และ 2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยสมัครใจ 

9) ด้านทางทะเล ส่งเสริมการจัดการประมงที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบ การอนุรักษ์ระยะยาว และการจัดการ
ทรัพยากรปลาอย่างยั่งยืน การสนับสนุนการประเมินและใช้แนวทางระบบนิเวศเพื่อการจัดการประมง ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการต่อต้านมลพิษพลาสติกทางทะเล โดยมุ่งเน้นการป้องกันและจัดการขยะมูลฝอย และส่งเสริมการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการของเสีย รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลผ่านการเจรจาและ
ความร่วมมือท่ีสอดคล้องกับตราสารและข้อบังคับทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

4. โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารที่ก าหนดการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาขาต่างๆ 
ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศท่ีเข้ร่วมการประชุม EAS โดยข้อริเริ่มต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จะด าเนินการ
ผ่านกรอบความร่วมมือในภูมิภาคและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วโดยไม่ได้มุ่งหมายใช้ถ้อยค าหรือมีบริบทเป็นการแสดง
เจตนาท่ีจะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่มีการลงนามจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ กต. เสนอ 
2. ให้ กต. พิจารณาก าหนดผลสัมฤทธ์ิของการจัดท าความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการมะนิลา

เพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดอาเซียน
ตะวันออก (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแสวงหา
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 
 
  



9 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม [WIPO (World 
Intellectual Property Organization) Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC] เพื่อให้คณะผู้แทนเจรจาของไทยสามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรือจนกว่าจะสรุปผลการเจรจา WIPO IGC ได้ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของการเจรจาอย่างมีนัยส าคัญ 
(จะมีการประชุม WIPO IGC ครั้งท่ี 35 ระหว่างวันท่ี 19 – 23 มีนาคม 2561 ณ ส านักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ 
1. เนื่องจากร่างข้อบทการเจรจา WIPO IGC ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงโครงสร้างของข้อบทการเจรจา กรอบ

เจรจาเดิมที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 จึงไม่ครอบคลุมประเด็นการเจรจาที่ใช้ใน  
การประชุมปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับร่างกรอบเจรจา WIPO IGC ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประชุมเจรจาในปัจจุบัน 
โดยใช้กรอบเจรจาเดิมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นพื้นฐานในการจัดท า 

2. กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวม 20 หน่วยงาน เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
เพื่อพิจารณาปรับร่างกรอบเจรจา WIPO IGC โดยใช้กรอบเจรจาเดิมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 
เป็นพื้นฐาน คงหลักการและสาระส าคัญของกรอบเจรจาเดิม มีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย โดยจัดล าดับความส าคัญ  
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพิ่มข้อบทให้สอดคล้องกับร่างข้อปัจจุบัน โดยมีสาระส าคัญของร่างกรอบเจรจาดังกล่าว ดังนี้ 

2.1 กรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (GRs) ครอบคลุมในประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
การป้องกันการละเมิดและการกระท าท่ีไม่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม การได้รับความยินยอม สิทธิอธิปไตย
ของประเทศเหนือทรัพยากรธรรมชาติภายในขอบเขตอ านาจของตน การแบ่งปันผลประโยชน์ การก าหนดให้มี  

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาการประชุมดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การเปิดเผยแหล่งที่มาในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม เป็นต้น 
2.2 กรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (TK) ครอบคลุมในประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

หลักการ ขอบเขตและแนวทางการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น การได้รับการยินยอมจากบุคคล ชุมชน ชาติ หรือผู้เป็น
เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ การแบ่งปันผลประโยชน์ การละเมิดการกระท าท่ีไม่เหมาะสมต่อ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3 กรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ด้านการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (TCEs) ครอบคลุม  
ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ หลักการ ระยะเวลา รูปแบบของการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ขอบเขตและ
แนวทางการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม การก าหนดผู้รับผลประโยชน์และการบริหารจัดการสิทธิของผู้
เป็นเจ้าของการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นต้น 

3. นอกจากน้ี ได้เพิ่มเนื้อหาตอนท้ายของกรอบเจรจาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 43  
และก าหนดให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เป็นผู้ใช้
ดุลยพินิจหากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบเจรจานี้และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศไทย เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและสามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. รับความเห็นของ วท. สคก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สิน  
ทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ( WIPO IGC) ภายใต้กรอบ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ในการเจรจา WIPO IGC ของไทย ให้ พณ. ด าเนินการเจรจาบนพ้ืนฐานของนโยบายรัฐบาลในการห้ามท า
การผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เชิงพาณิชย์ และเน้นการคุ้มครองในการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ท้ังในด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ตามนัยมติ ครม. 
เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 [เรื่อง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : 
WIPO IGC) ของไทย ในปี 2559 - 2560] อย่างเคร่งครัดต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ าโลก 

ครั้งท่ี 8 (The 8th World Water Forum) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ าโลก 
ครั้งท่ี 8 (The 8th World Water Forum) 

2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ร่วมรับรองในปฏิญญาดังกล่าว 
3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์  

ของประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องน ากลับไปเสนอ ครม. พิจารณาใหม่จนสิ้นสุด  
การประชุม 
(การประชุมฯ ก าหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 18 – 23 มีนาคม 2561 ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รายงานว่า การประชุมน้ าโลก ครั้งท่ี 8 (The 8th World Water Forum) ก าหนดจะจัดขึ้นระหว่าง  

วันท่ี 18 - 23 มีนาคม 2561 ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ภายใต้หัวข้อ “การแบ่งปันน้ า” (Sharing Water) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค การเมือง และสถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มประชาสังคม
แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อให้การใช้น้ าเกิดประโยชน์สูงสุดและแลกเปลี่ยนการด าเนินงาน
ระหว่างประเทศ โดยในการประชุมระดับรัฐมนตรีก าหนดจะจัดขึ้นในวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม
ส าคัญ 2 กิจกรรม คือ 

1.1 การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมน้ าโลก ครั้งท่ี 8 (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็น
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีของผู้แทนประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม 

1.2 การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable Meeting) เป็นการประชุมคู่ขนานใน  
6 หัวข้อ ได้แก่ (1) สภาพภูมิอากาศ (2) ประชาชน (3) การพัฒนา (4) เมือง (5) ระบบนิเวศ และ (6) เงิน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดความเชื่อมมั่นต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที เพื่อก้าวผ่านความท้าทายที่เกี่ยวข้องด้านน้ าและการสุขาภิบาล 
และบรรลุเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านน้ า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. นาย Sarney Filho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลได้มีหนังสือเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมน้ าโลก ครั้งท่ี 8 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

3. ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ มีสาระส าคัญประกอบด้วยข้อเรียกร้องเร่งด่วนให้มีการด าเนินการด้านน้ า  
อย่างเด็ดขาด ดังนี้ 

3.1 เริ่มต้นใหม่และเสริมสร้างพันธสัญญาทางการเมืองให้แข็งแกร่งข้ึน เพื่อให้เกิดความเชื่อมมั่นต่อ  
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพื่อก้าวผ่านความท้าทายที่เกี่ยวข้องด้านน้ าและการสุขาภิบาล และบรรลุ
เป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านน้ า 

3.2 เรียกร้องให้จัดเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงระหว่างการประชุมเวทีเสวนาระดับสูงแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2561 ณ นครนิวยอร์ก เพื่อกระตุ้นผู้มีบทบาททางการเมือง ผู้มีบทบาทจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้พิจารณาการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ข้อ 6 
(การสร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้และมีการบริหารจัดการน้ า และการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน) 

3.3 เชิญชวนให้เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงมีการพิจารณาหรือทบทวนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อ 6 
ในเรื่องผลลัพธ์ของกระบวนการทางการเมือง หัวข้อส าคัญ ภูมิภาค ความยั่งยืน และพลเมืองในการประชุมน้ าโลก ครั้งท่ี 8 

3.4 กระตุ้นรัฐบาลให้ก่อตั้งหรือเสริมสร้างนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับชาติ
และระดับต่ ากว่าตามที่เหมาะสม โดยใช้ลุ่มน้ าเป็นหน่วยในการวางแผนและส่งเสริมให้มีการประกาศเป็นพันธสัญญา
ระดับชาติ สร้างเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะบรรลุตามเป้าหมายเรื่องการเข้าถึงน้ าสะอาดและสามารถใช้ได้อย่างเป็นสากล
และอย่างเท่าเทียม เข้าถึงการสุขาภิบาลที่เพียงพอและลดมลพิษทางน้ าตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ข้อ 6 

3.5 สนับสนุนการจัดการองค์กรด้านน้ าระดับชาติและระดับต่ ากว่าตามที่เหมาะสมที่มีความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความรับผิดชอบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณา  
ถึงสถานการณ์ระดับท้องถิ่นในกระบวนการก าหนดนโยบาย ในขณะเดียวกันมีการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนที่จ าเป็น 
การสร้างความเชื่อมั่น การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างผู้มีบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

3.6 ระดมทุนและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน  
การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนา ส่งเสริมความท้าทายพิเศษเฉพาะด้าน  
และความเสี่ยงของประเทศเหล่านั้น. 

3.7 พัฒนาและแบ่งปันวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของความท้าทายด้านน้ าและการสุขาภิบาล 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย  
และนวัตกรรมยกระดับความร่วมมือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิธีการด าเนินงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านน้ า โดยการส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนตามความเหมาะสมและส่งเสริมศักยภาพของ
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เยาวชนในฐานะที่เป็นตัวแทน เพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในการค้นหาทางแก้ไขปัญหาด้านน้ าและการสุขาภิบาล 
3.8 ใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมน้ าโลก ครั้งท่ี 8 ภายใต้

กระบวนการที่มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามปฏิญญาฉบับนี้ในระยะยาว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี 
(Ministerial Declaration) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ ทส. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
  



14 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ัง 11 ด้าน 
2. ให้ความเห็นชอบความเห็นของส านักงานฯ ตามข้อ 4 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามร่างแผนการปฏิรูป

ประเทศพิจารณาด าเนินการต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ภาพรวมจุดเน้นของการด าเนินการภายใต้ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศในแต่ละด้านได้น าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นฉบับท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จัดท าข้ึน รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการจัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยการด าเนินการตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม
ของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจรองรับ  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว 

1.2 ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม  
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 

1.3 ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งลดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อสร้างความสามรถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

1.4 การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการประชาชน 
2. เป้าหมาย และการด าเนินงานของร่างแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

2.1 ด้านการเมือง  ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

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

เพื่อให้การด าเนินการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านต่างๆ เป็นไปตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรม  
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ก าหนดกลไกความรับผิดชอบของพรรค
การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทาการเมืองปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนและให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้าง
องค์กรกะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างานเพื่อประชาชนโดยยึดการด าเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการ
ประชาชนให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก าลังคนท่ีมีคุณภาพสูง  
มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบ
ป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรม 

2.3 ด้านกฎหมาย  ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในกระบวนการการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยง่าย และผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

2.4 ด้านยุติธรรม  ให้การด าเนินงานในทุกข้ันตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรม พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2.5 ด้านเศรษฐกิจ  มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงข้ึน มีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่างๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 

2.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา  
ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
ทั้งทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่) ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.7 ด้านสาธารณสุข ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้บริหารจัดการการเงิน
การคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ  
มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นท่ี และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการ
สร้างน าซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
ที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ 
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2.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าท่ีของสื่อ  
บนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ  
ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

2.9 ด้านสังคม  ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐ
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 

2.10 ด้านพลังงาน ในระยะสั้น (ปี 2561 – 2562) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานโดยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจัดท าแผน และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซท่ีสามารถเพิ่มการแข่งขัน
และยังคงความมั่นคงในระบบพลังงาน ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศและในระยะปานกลาง (ปี 2563 – 2565) ในการบริหารจัดการด้านพลังงาน  
มีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงานท่ีปรับปรุงใหม่ และการลงทุนในอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน 

2.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 มีมาตรการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุก และให้มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทย
ปลอดทุจริต 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละระดับ สรุปได้ ดังนี้ 
3.1 ระดับประชาชน  คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศท่ีมีความสงบเรียบร้อย 

และมีความสามัคคีปรองดอง คนไทยได้รับโอกาสที่เป็นธรรมตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับผลจากการปฏิรูปประเทศอย่างทั่วถึง  
คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ ด้านสุขภาพ เข้าถึงการใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม และสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 

3.2 ระดับชุมชนและท้องถิ่น  ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ ได้ มีอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่มากข้ึน มีกลไกสถาบันการเงินชุมชนเพื่อสนับสนุน  
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การสร้างอาชีพและรายได้ การพัฒนาธุรกิจชุมชน การสร้างกลไกพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน การจัดตั้งแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกองทุนการลงทุนเพื่อสังคมและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 

3.3 ระดับภาคธุรกิจ  ภาคธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
โดยการยกเลิก/ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค ภาคธุรกิจมีตลาดและฐานการลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
อุตสาหกรรมหลักท่ีประเทศไทยมีความช านาญ 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวและการบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร จะมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ  
ในการเติบโตในอนาคตจะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มีฐานอยู่แล้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การดูแลสุขภาพ และดิจิทัล 

3.4 ระดับภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างที่ทันสมัย กะทัดรัด และสามารถปรับตัวได้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมและวัฒนธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล ภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ  
ทุกหน่วยงาน ที่ประชาชนมีโอกาสสามารถเข้าถึงได้ 

3.5 ระดับประเทศ  ประเทศไทยมีการธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง เป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก มีกฎหมายที่ดีบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีเมืองหลักในภาคต่างๆ ได้รับการพัฒนา
ควบคู่ไปกับกรุงเทพมหานคร และมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่เน้นเชิงพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

4. ความเห็นของส านักงานฯ 
4.1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศท้ัง 11 คณะ พิจารณาความเห็น

ของหน่วยงานต่อร่างแผนปฏิรูปประเทศ และปรับปรุงรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ปรับปรุงแล้ว ยังคงมีกิจกรรมบางส่วนท่ีมีความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งหน่วยงานอาจไม่สามารถด าเนินการได้ หรือ
จ าเป็นต้องปรับบทบาทและส่งผลกระทบต่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น กรณีร่างแผนฯ ด้านการเมือง 
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล อาจมีข้อจ ากัดเนื่องจากส านักงานฯ เป็นองค์กรภายใต้ฝ่ายบริหาร จึงสมควรพิจารณาก าหนดให้ส านักงบประมาณ
ของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ดังกล่าว และกรณีร่างแผนฯ ด้านเศรษฐกิจ การสร้างแรงงาน
คุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร ท่ีก าหนดให้กระทรวงแรงงานออกใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา โดยกระทรวงแรงงานเห็นว่าไม่ใช่หน้าท่ีของกระทรวงในการออกใบรับรองคุณวุฒิดังกล่าว  
เป็นต้น ท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีแผนการปฏิรูปประเทศมีผลบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถด าเนินการ  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศได้ ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

4.2 การขอจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานใหม่ตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ควรพิจารณาการปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีอยู่เดิมเป็นล าดับแรกก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ  
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.3 วงเงินท่ีปรากฏตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศเป็นการประมาณการเบื้องต้น โดยในการด าเนินการ  

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ในกิจกรรมที่ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เห็นสมควรให้เป็นไปตามกระบวนการ  
และขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงขีดความสามารถด้านการเงินการคลังของประเทศในขณะนั้น ท้ังนี้ 
กิจกรรมการปฏิรูปประเทศท่ีก าหนดให้เริ่มด าเนินการในปี 2561 เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับงบประมาณ  
ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.4 เพื่อให้การด าเนินการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เป็นไปตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ควรพิจารณาก าหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีในการประสาน
ระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อผลักดันกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วนภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แล้ว
เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเสนอ และให้รายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป 

2. เห็นชอบตามความเห็นของ สศช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดท าแผน/โครงการที่อยู่ระหว่าง  
การด าเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ด้าน แล้วส่งไปยัง สศช. ภายใน 3 เดือน โดยให้ สศช. 
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเพื่อขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูล  
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนต่อไป ท้ังนี้ เพื่อให้
การด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ สศช. พิจารณาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและทั่วถึงด้วย 

4. ให้ สศช. เร่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
และไม่เป็นภาระของหน่วยงานมากจนเกินไป และน าเสนอ ครม. พิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 
 
สารัตถะ : คค.เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศ ตามที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เสนอ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ได้มีหนังสือถึง รมว.คค. (ลงวันท่ี 22 ม.ค. 2560)  

เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ก าหนดและบริหารนโยบายห้วงอากาศระดับสูง โดย บวท. ได้ชี้แจงถึง  
การเติบโตของการเจรจาทางอากาศ ข้อจ ากัดของโครงสร้างห้วงอากาศ รวมทั้งความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการบิน  
ทั้งระบบของไทย ซึ่ง รมว.คค. ได้ให้ กพท. น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) 
ต่อมาในคราวประชุม กบร. ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 7 เม.ย. 2560 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวและได้มีมติ
ให้ กบร. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้ กบร. เพ่ือท าหน้าท่ียกร่างนโยบายหรือแนวทางในการจัดการห้วงอากาศ  
เพ่ือการบินพลเรือ โดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการร่วมกัน ระหว่างฝ่ายทหาร [กองทัพอากาศ (ทอ.)] และฝ่ายพล
เรือน ทั้งนี้ รมว.คค. ในฐานะประธาน กบร. ได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2560 

2. คณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติได้น าเสนอร่างนโยบายดังกล่าวในการประชุม กบร. 
ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 13 ก.ย. 2560 ซึ่ง กบร. ได้มีมติมอบหมายให้ กพท. ประสานกับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อน า
ค าแนะน าของที่ประชุมฯ ไปพิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติให้เป็นไปตามความเห็น
ของที่ประชุมฯ และให้น าเสนอร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติที่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้วต่อ รมว.คค. เพื่อให้
ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติที่ คค. เสนอมาในครั้งน้ีได้รับความเห็นชอบจาก รมว.คค. แล้ว 
รวมท้ังนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ คค. น าร่างนโยบายดังกล่าวเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 

3. ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติมีสาระส าคัญ ดังนี ้
3.1 เนื่องจากนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติถือเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทยและมีความส าคัญอย่างยิ่ง  

ที่ต้องหาจุดสมดุลในการบริหารระหว่างด้านความมั่นคงของประเทศและการพัฒนาด้านการบินพลเรือน ประกอบกับการใช้
งานห้วงอากาศของไทยยังต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับกับการจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

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

เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการห้วงอากาศ  
ของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมทั้งสอดรับกับรูปแบบความต้องการการใช้งานห้วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงรองรับการเติบโตของ
ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนการพัฒนาระบบการบินของ
โลกท่ีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้จัดท าข้ึน คค.  
จึงได้จัดท าร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติขึ้น โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบห้วงอากาศของประเทศ
ไทยให้เป็นไปตามแนวทางสากลและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบการบินของ ICAO โดยยึดถือตามแนวความคิด
ของการบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุ่น ( Flexible Uses of Airspace : FUA) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน  
การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการการจราจรทางอากาศ โดยมีหลักการ คือ ห้วงอากาศไม่ควรก าหนดให้เป็น
พ้ืนที่ตายตัว เช่น พื้นที่หวงห้าม ( Prohibited Area) พื้นที่ก ากัด (Restricted Area) และพื้นที่อันตราย ( Danger Area) 
โดยต้องออกแบบและจัดการห้วงอากาศตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังนี้ 
การจะน าหลักการ FUA มาใช้ให้เกิดผลส าเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
เพื่อร่วมกันออกแบบ ทบทวน และประเมินผลการจัดการห้วงอากาศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
ห้วงอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.2 นอกจากหลักการ FUA ข้างต้น ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติมีนโยบายเฉพาะ  เช่น (1) พัฒนา
กฎหมายห้วงอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย (2) พัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ความมั่นคงและพลเรือนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับการเติบโตของกิจการการบินและพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต 
เพื่อให้ระบบการบินของประเทศท้ังกิจการการบินของภาคความมั่นคงและการบินพลเรือนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน (3) เสริมสร้างขีดความสามารถการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อป้องกันการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (4) บูรณาการการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกันระหว่าง กห. คค. หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน  
ที่เกี่ยวข้อง และ (5) ส่งเสริมให้มีการวางแผนและลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ ห้วงอากาศ
และอวกาศ การเดินอากาศ การบริหารการจราจรทางอากาศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานของ 
ICAO เป็นต้น 

3.3 กลไกการขับเคลื่อน : นโยบายห้วงอากาศแห่งชาติจะถูกขับเคลื่อนโดยการด าเนินการใน 3 ระดับ ดังน้ี 
1) ระดับนโยบาย (Policy) : คณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 

องค์ประกอบ 
- ประธาน : นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
- รองประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
- กรรมการ  : ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (จ านวนไม่เกิดกว่า 3 คน) 
- กรรมการและเลขานุการร่วม  : ผู้อ านวยการ กพท. และผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ (หน่วยงานสังกัดทหารอากาศ) 
อ านาจหน้าท่ี 
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- น านโยบายห้วงอากาศแห่งชาติไปสู่การก าหนดทิศทางการด าเนินการบริหารจัดการ
ห้วงอากาศ 

- ให้ความเห็นชอบแผนห้วงอากาศแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 

2) ระดับยุทธการ (Strategic) : คณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศ 
องค์ประกอบ 

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี กห. กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ คค. มท. กษ. วท. ดศ. ส านักงานคณะกรรมการ
กิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) กพท. และ บวท. (แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ) 

อ านาจหน้าท่ี 
- ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติก าหนด โดยด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกลไกและกระบวนการการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบยืดหยุ่น (FUA) ของ ICAO 
- ประสานความร่วมมือการด าเนินการจัดการห้วงอากาศระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือน 
- ให้ค าปรึกษา/แนะน าเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ และให้

ค าปรึกษา/แนะน า เชิงกลยุทธ์แก่หน่วยงานบริหารจัดการห้วงอากาศ 
- จัดท าแผนห้วงอากาศแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 

รวมถึงการน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
3) ระดับปฏิบัติการ (Tactical) : หน่วยงานบริหารจัดการห้วงอากาศ 

องค์ประกอบ 
ประกอบด้วยผู้แทนจาก กพท. และ บวท. (แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศ

แห่งชาติ) 
อ านาจหน้าท่ี 

- ประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน โดยประสาน  
และวางแผนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ห้วงอากาศและการเปิด/ปิดเส้นทางบินพิเศษ 
(Conditional Route - CDR) ตามสภาพการจัดสรรการใช้งานห้วงอากาศแบบวันต่อวัน 

- ประสานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ทรัพยากรห้วงอากาศของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามแนวคิดการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบยืดหยุ่น (FUA) 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาตินี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการการใช้

ห้วงอากาศร่วมกันในภารกิจทางทหารเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและในภารกิจการบินพลเรือน เพื่อให้  
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เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยในร่างนโยบายดังกล่าวนี้ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ห้วงอากาศของประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (International Civil 
Aviation Organization; ICAO) ประกาศก าหนดตลอดจนระบุถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบห้วงอากาศ 
ของประเทศในอนาคต โดยก าหนดให้มีการจัดท าแผนห้วงอากาศแห่งชาติและแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติต่อไป  
จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ห้วงอากาศของประเทศไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติตามที่ คค. เสนอ ส าหรับการบริการการใช้พื้นที่ก าจัด (Restricted Area) 
ตามร่างนโยบายดังกล่าวจะด าเนินการเฉพาะในส่วนพ้ืนท่ี 1) เขตชุมชนหนาแน่น (Congested Area) 2) เขตปฏิบัติทาง
ทหาร (Military Operations) 3) เขตปลดปล่อยน้ ามันจากอากาศยานทหาร (Jettison Area) และ 4) เขตท่าเรือแหลม
ฉบัง (Laem Chabang Industrial Estate) เท่านั้น 

2. ให้ คค. พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการห้วงอากาศร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ  
โดยให้คณะกรรมการการบินพลเรือนท าหน้าที่ก าหนดทิศทางการด าเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศ  
ในระดับนโยบายแทนการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติชุดใหม่และให้ คค. (คณะกรรมการการบินพลเรือน) 
พิจารณาก าหนดกลไกการขับเคลื่อนนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติในระดับยุทธการและระดับปฏิบัติการให้เป็นไป  
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้ คค. รับความเห็นของ สศช. ในประเด็น
การเพิ่มเติมการก าหนดนโยบายการขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมในทุกมิติไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้ คค. (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของ ดศ. วท. และ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 4/2560 

และขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ (คณะกรรมการฯ) เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้ง
ที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 

2. อนุมัติการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการฯ  ได้มีมติที่

ส าคัญ ดังน้ี 
1. รับทราบสรุปผลการด าเนินการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

1.1 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพื่อให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยเชิงลึก
ในทุกมิติ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

ผลการด าเนินงาน โครงการดังกล่าวเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2560 มีจ านวน
ผู้ลงทะเบียนในโครงการฯ ท้ังสิ้น 14 ,178,869 คน ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 11 ,496,184 คน ปัจจุบันได้น ารายช่ือ  
ผู้ผ่านคุณสมบัติส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับบัตรฯ แล้ว ร้อยละ 96.0  
ของจ านวนผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 

1.2 มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กท่ัวประเทศ วงเงินรวม 58,337.81 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน  มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว 52 ,384.78 ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว 
50,657.17 ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว 50,018.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.48 ของวงเงินจัดสรร 

2. รับทราบความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ จ านวน 17 มาตรการ 
แบ่งเป็น 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อคณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมฯ และพิจารณาอนุมัติ
เรื่องการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคมขนส่ง (2 มาตรการ) 
1) การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ผลการด าเนินการ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) 
พ.ศ. 2559 จ านวน 20 โครงการ วงเงินรวม 1,383,938.89 ล้านบาท  

 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านคมนาคมฯ พ.ศ. 2560 จ านวน 36 โครงการ 
วงเงินรวม 895,757.55 ล้านบาท 

 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ โครงการภายใต้งบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ า) วงเงิน 55 ,820.68 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 
29,686.92 ล้านบาท 

2) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น 
ผลการด าเนินการ เป็นการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ อปท. น าเงินสะสมมาใช้เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3 ,223 โครงการ วงเงิน 2,802.56 ล้านบาท โดยใช้เงินสะสมของ 
อปท. 1,555.43 ล้านบาท และขอใช้งบกลาง (เงินสมทบจากรัฐบาล) 1,247.13 ล้านบาท 

2.2 ด้านการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) (1 มาตรการ) 
- การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัดการลงทุน 

ผลการด าเนินการ  มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 612 โครงการ (ข้อมูลการขอรับ  
การส่งเสริมการลงทุน 291,790 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 30 ม.ิย. 2560) 
ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 270 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 58,000 ล้านบาท โดยเริ่มด าเนินงานแล้ว 29 โครงการ 
มูลค่าการลงทุนรวม 3 ,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน และสามารถ  
สร้างงานให้คนไทยประมาณ 33,000 ต าแหน่ง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมี
การใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น สินค้าเกษตร และเม็ดพลาสติก 

2.3 ด้านการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 (ธ.ก.ส.) (2 มาตรการ) 

1) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร 
2) โครงการเกษตรยั่งยืน 1 (เดิมชื่อ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน) 
ผลการด าเนินการ  โครงการเกษตรยั่งยืน 1 มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติและผ่านความเห็นชอบ  

มีจ านวน 24 ,147 โครงการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 19 ,783.69 ล้านบาท โดยโครงการที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร
มากที่สุด คือ โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 8 ,505 โครงการ (ร้อยละ 35.19) เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุด ถึงร้อยละ 80 – 93 คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จ านวน 17,000 ล้านบาท 
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2.4 การลดความเหลื่อมล้ า (4 มาตรการ) 
ด้านที่อยู่อาศัย 

1) โครงการบ้านประชารัฐ 
2) โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ (กรมธนารักษ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน  

และธนาคารกรุงไทย) 
ผลการด าเนินการ  ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐได้รับอนุมัติสินเช่ือ Pre Finance จ านวน  

3 ราย วงเงิน 258 ล้านบาท และได้รับอนุมัติสินเช่ือ Post Finance จ านวน 19 ,009 ราย วงเงิน 15 ,760 ล้านบาท 
ส าหรับโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเนื่องจากมีผู้ผ่านการอนุมัติสินเช่ือค่อนข้างน้อยจึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
เงื่อนไขใหม่ (โครงการเช่าระยะยาว) 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
3) มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ (คค.) 
4) โครงการประชารัฐสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กค.และ พณ.) 

ผลการด าเนินการ  ได้มีการด าเนินการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์  
เพื่อรองรับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ รถโดยสารแบบร้อน (ครีม-แดง) รถไฟ และรถ
โดยสารของบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของร้านธงฟ้าประชารัฐ พณ. ได้รายงานปัญหาการ  
ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าซึ่งผิดเง่ือนไขของโครงการ ซึ่งกรมการค้าภายในจะได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และจะติดตั้งเครื่อง EDC ให้ครอบคลุมในระดับต าบลต่อไป 

2.5 การสร้างอาชีพ/ส่งเสริม SME/สินเชื่อ  แก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ โดย บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (8 มาตรการ) 

1) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือผู้ประกอบการ  
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2  

2) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)  
ในระยะเร่งด่วน 

3) มาตรการฟื้นฟู SMEs ผ่านกองทุนส่งเสริม SMEs 
4) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือ  

เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) 
5) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือ SMEs ทวีทุน 

(Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) 
6) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเช่ือ SMEs Transformation Loan 
7) โครงการสินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน โดยธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. 
ผลการด าเนินการ โครงการตามมาตรการฯ ได้ช่วยเหลือผ่านการให้สินเช่ือผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 
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1) กลุ่ม Micro Entrepreneurs เพื่อช่วยลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดย บสย. ได้ค้ าประกัน
สินเช่ือแล้ว 8,589 ล้านบาท (ร้อยละ 63.6 ของวงเงิน) ให้กับ SMEs จ านวน 102,610 ราย 

2) กลุ่มผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหาโดย สสว. ได้อนุมัติเงินอุดหนุนสินเช่ือให้กับ SMEs 
แล้ว 1,539 ราย จ านวน 490 ล้านบาท 

3) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และ SMEs ในกลุ่มที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยมีกรอบวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ซึ่ง บสย. ได้มีการค้ าประกันสินเช่ือให้กับ SMEs แล้ว 90 ราย 
วงเงิน 201 ล้านบาท 

2.6 ด้านอื่นๆ 
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560 
ผลการด าเนินการ  วงเงินรวมทั้งสิ้น 190 ,000 ล้านบาท และมีการจัดสรรงบประมาณแล้ว 

166,201.74 ล้านบาท โดยมีรายการการเบิกจ่าย ดังนี้  
1) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
2) กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
4) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

3. มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบในการติดตามมาตรการ/โครงการต่างๆ (ตามข้อ 2) มีการติดตาม
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าการด าเนินมาตรการ/โครงการต่อคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 

4. เห็นควรยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพื่อท าหน้าท่ีก ากับและเร่งรัด
ขับเคลื่อนแผนการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค  
ให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น 
จากการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พบว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้ว โดยปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการขยายตัว  
ในเกณฑ์ต่ าเพียงร้อยละ 0.9 ในปี 2557 เป็นการขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 2.9 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.8  
ในปี 2558 ปี 2559 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ตามล าดับ และรวมทั้งปี 2560 มีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ร้อยละ 3.9 ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการและลดความซ้ าซ้อนในการติดตามงาน  
คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าควร 
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

ครั้งท่ี 4/2560 
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2. เห็นชอบการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เนื่องจาก
ขณะนี้โครงการต่างๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกลไกการ
ติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน อาทิ คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา  
ภาคเกษตร คณะกรรมการติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย  
เงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มติ ครม.  : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  
ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 และอนุมัติการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศตลอดจนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ/
โครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้ ครม. ทราบเป็นระยะ ตามที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. รับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 เป็นการประชุมสูงสุดของโลกด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม 

โดยการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓ มีหัวข้อหลักคือ “การก้าวสู่โลกท่ีปราศจากมลพิษ ”  
ซึ่งประเทศสมาชิกได้มีส่วนร่วมในกระบวนการมาโดยตลอด และในท่ีประชุมประเทศสมาชิกได้ร่วมกันรับรองข้อมติ 
และข้อตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับทุกประเทศและเป็นแนวทางการก าหนดแผนงานและงบประมาณ UNEP 
รวมถึงได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อป้องกัน บรรเทา และจัดการมลพิษ  
ในทุกรูปแบบ และมีการระบุถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเพื่อป้องกัน บรรเทา และ
จัดการมลพิษในทุกรูปแบบ และมีการระบุถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานแก้ไข  
อย่างเร่งด่วน ตลอดจนเป็นแนวทางส าคัญเพื่อการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน นอกจากน้ัน การประชุม UNEA 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ โดยมีกิจกรรม  
ให้ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคธุรกิจ ร่วมแสดงค ามั่นโดยสมัครใจผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงมีเวที
หารือร่วมกันของ Major Groups and Stakeholders ตลอดจนเวทีหารือระหว่างผู้แทนทางด้านวิทยาศาสตร์ นโยบาย 
และภาคธุรกิจ (Science – Policy – Business Forum) และการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Innovation Expo) 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมดังกล่าว เนื่องจากเป็นการสนับสนุนการสร้างความสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริม  
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปกป้องและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างและขยายความเป็นหุ้นส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางและกรอบการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
มลพิษ ท้ังทางอากาศ น้ า และดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หลายภาคส่วน และแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประชาคมโลกในการด าเนินงานเพื่อป้องกัน บรรเทา และจัดการแก้ไข
ปัญหามลพิษ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเกษตรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการเสื่อมโทรมของดิน นั่นคือ งานวันดินโลก โดยก าหนดให้จัดขึ้นในทุกๆ  วันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกๆ  ปี  
เนื่องด้วยทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน  โดยเมื่อดิน  ถูกใช้ประโยชน์
โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้วนั้น  ก็จะเกิดความเสื่อมโทรม  ไม่สามารถฟ้ืนฟูให้กลับมาตอบสนอง
ประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น  ด้วยเหตุนี้ กษ. จึงจัดกิจกรรมวันดินโลกข้ึน  เพื่อให้เป็นวาระส าคัญ  
ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยรักษา  อย่างไรก็ดี จากผลการประชุมดังกล่าว   
กษ. เห็นควรเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ี ๒ 
เนื่องจากมลพิษที่เกิดขึ้น สามารถส่งผลต่อการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของโลกได้ 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 และมอบหมายส่วน
ราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่ ทส. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 11/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130361 
 
เรื่อง : ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ  
ขั้นพื้นฐานของประชาชน 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาผลการด าเนินการเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ของประชาชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
อก. รายงานว่า ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กก. กษ. คค. ทส. มท. ศธ. สคก. สศช. และ สกรศ. 

เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมต่อข้อเสนอแนะของ กสม. เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว  
ซึ่งท่ีประชุมมีมติว่า กระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  
ได้ด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งด้านการมีส่วนร่วม  
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน  
และในช้ันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการน าข้อเสนอแนะของ กสม. ไปปรับปรุง
ข้อกฎหมายแล้ว และที่ประชุมได้เสนอแนะให้เพิ่มช่องทางและความถี่ในการสื่อสารเพื่อท าความเข้าใจกับประชาชน  
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสรุปผลในภาพรวม ได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ กสม. 
1. ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในระดับพ้ืนท่ีเพิ่มเติม รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้นักวิชาการและภาคประชาชนได้เสนอความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลในรายมาตราอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
สรุปผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการในภาพรวม 
ส านักงานประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) และส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก./ชป./กป./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระดับพื้นท่ี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ในรูปแบบประชุมมากกว่า 10 ครั้ง และในรูปแบบประชุมและชี้แจงต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มากกว่า 30 ครั้ง  รวมท้ังคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ  
ถึง 3 ครั้ง รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในบริบทท่ีแตกต่างกัน จนถึงปัจจุบันมากกว่า 100 ครั้ง และมติที่ประชุม  
ได้เสนอแนะให้เพ่ิมช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร เพ่ือท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน  
ในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะ กสม. 
2. ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 37 เรื่อง อ านาจของ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายต่างๆ และมาตรา 43 เรื่อง อ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายต่างๆ เนื่องจากเปิดช่องให้มีการโอนอ านาจตามกฎหมายอื่น
เพิ่มเติม และมีอ านาจในการเปลี่ยนแลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุมัติ อนุญาต  
ซึ่งอาจจะขัดหรือแย้งกับความเห็นขององค์กรกฎหมาย ท้ังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและ
กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

สรุปผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการในภาพรวม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ได้น าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะตามที่ กสม. เสนอ ไป ปรับปรุงร่างมาตรา 37   

โดยตัดข้อความ “(7) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ” เพื่อเป็นการจ าจัดอ านาจการอนุมัติ 
อนุญาต ให้สิทธิ ให้สัมปทานออกใบอนุญาตให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งของคณะกรรมการนโยบาย  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ ปรับปรุงร่างมาตรา 43  โดยตัดข้อความ “(9) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใด  
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ” เพื่อเป็นการจ ากัดอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ  
หรือเป็นผู้มีอ านาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายของเลขาธิการ เพียงเท่าที่ก าหนดไว้ใน  
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอก พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนะ กสม. 
3. การเร่งรัดให้ด าเนินการจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภาพรวมและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมทั้งการจัดท าผังเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง อาจกระทบต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 72 ในประเด็นความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสิทธิ  
ในการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้น จึงควรก าชับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนฯ ดังกล่าว โดยไม่กระทบต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 72  

สรุปผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการในภาพรวม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ได้น าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ กสม. มาประกอบการพิจารณา  

โดยได้ปรับปรุงร่างมาตรา 31 โดยตัดความว่า “(1) มิให้น ากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดท าแผนผังนั้น ” 
และเพิ่มความว่า “(1) ให้ด าเนินการตามหลักวิชาการผังเมอง ” โดยให้ยึดหลักการคุ้มครอง เคารพและเยียวยาให้แก่ผู้
ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมาย  
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ที่เกี่ยวข้องด้วย 
ข้อเสนอแนะ กสม. 
4. ควรแก้ไข มาตรา 36 ซึ่งว่าด้วยเรื่องการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

หากเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอื่นนอกเหนือจากท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
ควรด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็นและจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการเพิกถอนที่ดินบริเวณน้ันออกจากการเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งจะต้องชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม 

สรุปผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการในภาพรวม 
การก าหนดให้ สกรศ. มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาตามกฎหมาย

ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการด าเนินการหรือประกอบกิจการอื่นใด นอกเหนือจากท่ีก าหนด  
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ และต้องเป็นกรณีจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
โดยไม่ต้องด าเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินส าหรับท่ีดินส่วนน้ัน เนื่องจากความต้องการของประเทศเปลี่ยนแปลง  
ไปตามสถานการณ์โลกซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นอันมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ควบคู่กันไปกับการแก้ปัญหาของเกษตรกร เพื่อให้ใช้ที่ดินของรัฐให้เหมาะสมประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายทั้งแก่เกษตรกร
และประโยชน์สาธารณะของประเทศ 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามที่ อก. เสนอ โดยให้ อก. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย และให้แจ้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทรายด้วย 
 


