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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 21/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220561 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2561 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2561 
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ พณ. 

ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก 
3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก รมว.พณ. ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค 

ประจ าปี 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
พณ. รายงานว่า รัฐเอกราชปาปัวนิวกินีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2561  

(ครั้งท่ี 24) ระหว่างวันท่ี 25 – 26 พ.ค. 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี ภายใต้หัวข้อหลัก คือ การสร้างโอกาสอย่างท่ัวถึง
เพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล และได้จัดท าร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปคให้การรับรอง ดังนี้ 

1. การสนับสนุนการพหุพาคี จะร่วมกันเสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคีด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม
ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกปฏิบัติตามข้อตัดสินใจเรื่อง  
การอุดหนุนการส่งออก และสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าร่วมความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การด าเนินการตามเปูาหมายโบกอร์ มุ่งมั่นท่ีจะบรรลุเปูาหมายของโบกอร์ของการค้าและการลงทุนที่เสรี  
และเปิดกว้าง รวมทั้งสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกจัดท าการประเมินรายเขตเศรษฐกิจ 

3. การจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก รับทราบความคืบหน้าและสนับสนุนการด าเนินงานตามแถลงการณ์
ลิมาว่าด้วยการจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก 

4. ความเชื่อมโยง ยืนยันค ามั่นที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ สถาบัน และประชาชน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสร้างภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ท่ีไร้รอยต่อ ครอบคลุม เชื่อมโยงและบูรณาการ ตามพิมพ์เขียว  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก./กป./มกอช./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและส่งเสริมการค้าและ  
การลงทุนในภูมิภาค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเชื่อมโยงของเอเปค 
5. การลงทุน สนับสนุนการหารือในเรื่องการส่งเสริม การอ านวยความสะดวกและการรักษาการลงทุน สนับสนุน

การพัฒนาเอ็มเอสเอ็มอี และส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยลดความยากจน และยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพประชาชน 

6. มาตรการที่มิใช่ภาษี เรียกร้องให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกท างานอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
มาตรการที่มิใช่ภาษี ตลอดจนการใช้นโยบายทางเลือกเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าแทนการจ ากัดการค้าและ  
การลงทุน 

7. เศรษฐกิจอินเตอร์เน็ตและการค้าดิจิทัล เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ริเริ่มกลไกร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามแผน  
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจอินเตอร์เน็ตและดิจิทัลเอเปค 

8. การค้าบริการ ให้ความส าคัญของการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของภาคบริการต่อการส่งเสริม  
การลงทุน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเอ็มเอสเอ็มอีในสาขาบริการ 

9. การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ยืนยันค ามั่นท่ีจะท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเจริญเติบโต  
อย่างทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 

10. วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ( MSMEs) ยืนยันค ามั่นที่จะปฏิบัติตามวาระปฏิบัติการ  
โบราไคย์เพื่อส่งเสริม MSMEs ไปสู่ตลาดโลก 

11. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม 
คุ้มครอง และผลักดันนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้า
เอเปคประจ าปี 2561 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับ 
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ ให้ พณ. รับความเห็นของ กต. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 21/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220561 
 
เรื่อง : ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ เปูาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวและ  

ตัวช้ีวัดการบรรลุเปูาหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  สรุปได้ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่งคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

1.1 ความมั่นคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ  
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงและน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 

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

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ  
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



4 

 

1.2 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  
ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศ  
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3 ความยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

2. เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวและตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย  สรุปได้ดังนี้ เปูาหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว คือ การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมาคุณภาพ มีการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และ ตัวช้ีวัดการบรรลุเปูาหมาย ได้แก่ (1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย (2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี (3) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ( Human Development Index – 
HDI) (4) ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม ( Social Progress Index – SPI) (5) ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Performance Index – EPI) และ (6) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็น  
การพัฒนา ดังนี ้

3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ  คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
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ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามลัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลก บนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 

3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี –  
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่  
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมท้ัง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส  
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ  
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวมการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมายการพัฒนา  
ที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใสทุกมิติ ท้ังมิติ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยเป็นการด าเนินการ  
บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมายการพัฒนาท่ี
ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง  
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งยัน มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนาธรรมการท างาน  
ให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่ง  
ใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น  
มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวน  
การยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

มติ ครม. : 1. รับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ 
2. มอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว ให้ สศช. ค านึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือ  
การควบคุม และอาจส่งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ เช่น สถานการณ์การเมืองโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นต้น และให้พิจารณา
แนวทางหรือก าหนดกลไกท่ีท าให้ร่างยุทธศาสตร์ชาติสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วย 

3. ให้ สศช. น าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนเสนอ ครม. ภายในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 21/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
ปุาชุมชน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งปุาชุมชน ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน คณะกรรมการ  
ปุาชุมชนประจ าจังหวัด และคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งปุาชุมชน  
ก าหนดวิธีการจัดการ การควบคุมดูแล และการเพิกถอนปุาชุมชน รวมทั้งก าหนดโทษส าหรับผู้ฝุาฝืนการท าไม้ในบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ์ใช้เป็นที่อยู่ท ากิน หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพปุาชุมชน 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ ทส. เสนอ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. เสนอว่า ได้ร่วมประชุมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ  

ร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อน าเสนอ ครม. ต่อไป  
โดยที่ประชุมเห็นควรรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)  
และมอบหมายให้กรมปุาไม้น าข้อยุติและข้อเสนอจากท่ีประชุมเป็นข้อสังเกต ประกอบร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... 
(ฉบับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เพื่อน าเสนอ ครม. ตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป 

2. ต่อมาส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ....  
ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพื่อด าเนินการ ซ่ึง ทส. ได้ร่วม
ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยได้น า
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมก่อนน าเสนอ ครม. ต่อไป 

3. คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย   
ได้เชิญกรมปุาไม้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย  

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สร้าง ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการและส่งผลให้ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมอบหมายให้กรมปุาไม้รับความเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไปพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... ก่อนน าเสนอ ครม. ต่อไป และอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้เชิญกรมปุาไม้เข้าร่วมประชุมหารือ  
เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 

4. ทส. โดยกรมปุาไม้ ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
มาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสมก่อนน าเสนอ ครม. ดังนี ้

4.1 ปรับปรุงบทนิยามค าว่า ปุาชุมชน ชุมชน ไม้ องค์กรเอกชน และเจ้าหน้าท่ีปุาชุมชน เพื่อให้มีความหมาย
ครอบคลุมและชัดเจนมากข้ึน 

4.2 แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการป่าชุมชน โดยเพิ่มอัยการสูงสุด และปลัดกระทรวงกลาโหม 
เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการปุาชุมชนและแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดการปุาชุมชน  
และเครือข่ายปุาชุมชนเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

4.3 แก้ไขถ้อยค าเกี่ยวกับประเด็นการแต่งต้ังกรรมการสรรหา ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย  
ปุาชุมชนก าหนด จากเดิม ก าหนดให้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และด าเนินการแก้ไขได้ง่าย 

4.4 แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  โดยเพิ่มอัยการจังหวัด  
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัด และแก้ไขอ านาจหน้าที่คณะกรรมการปุาชุมชนจังหวัดในการพิจารณาค าขอ  
การจัดตั้งปุาชุมชนเพิ่มหรือลดเขตปุาชุมชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องประกาศค าขอให้จัดตั้ง  
ปุาชุมชน 

4.5 ประเด็นเรื่องการจัดต้ังป่าชุมชน  แก้ไขค าว่า “ชุมชนในท้องถิ่น ” เป็น “ชุมชนท้องถิ่น” เพื่อให้ความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับค านิยามค าว่า “ชุมชน” และแก้ไขรายช่ือและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งปุาชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิก
ปุาชุมชนฯ ให้เป็นตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายปุาชุมชนก าหนด นอกจากน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีพ้ืนที่อื่นของรัฐ
ที่ประสงค์น ามาจัดต้ังป่าชุมชน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ันๆ 
ให้ชุมชนน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปจัดต้ังเป็นป่าชุมชนได้ 

4.6 แก้ไขอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน  โดยตัดอ านาจ ท าการ หรือสั่งให้ท าการเฉพาะหน้าเท่าท่ี
จ าเป็นในการตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ จับและควบคุมตัวผู้กระท าความผิด ยึดหรืออายัดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด 
หรือใช้ หรือจะใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาจากการกระท าความผิดให้ส่งตัวผู้กระท าความผิดพร้อมด้วยสิ่งของ  
ที่ยึด หรืออายัดไว้ให้พนักงานสออบสวนท่ีมีเขตอ านาจโดยไม่ชักช้า ออก และ แก้ไขเป็น “มีอ านาจสั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออก
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จากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดๆ ในเขตป่าชุมชน” เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือพระราชบัญญัติน้ี 
4.7 แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้  

เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงแห่งรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย  
ป่าชุมชน เพื่อรับรองกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐเกิดขึ้น โดยต้องผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการนโยบายปุาชุมชนก่อนท่ีอธิบดีกรมปุาไม้จะสั่งเพิกถอนไป 

4.8 แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการเน่ืองในการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนที่ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรใด โดยตัดข้อความ “ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรใด ” ออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการร่างกฎหมายที่ก าหนดให้การเสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดที่ไม่ใช่กฎหมายภาษีอากร
ไม่ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้ยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 
2549 

4.9 แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ กรณีผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย  
ปุาชุมชน โดยตัดข้อความ “จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ” และ “หรือท้ังจ าทั้งปรับ” ออก และเพิ่มข้อความ “ต้องระวาง
โทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอม  
ให้คณะกรรมการจัดการปุาชุมชนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ เงินค่าปรับตามวรรคสองให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง  
ตามพระราชบัญญัตินี้” เนื่องจากสามารถใช้มาตรการทางปกครองหรือทางนโยบาย และลักษณะความผิดตามร่างพระราชบัญญัติ  
ฉบับน้ีเป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด 

4.10 เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่อธิบดีประกาศการอนุมัติจัดตั้ง
ปุาชุมชนในราชกิจจานุเบกษาตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าก าหนด
อายุใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการก่อนวันท่ีจัดตั้งปุาชุมชนหรือวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

4.11 เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าที่มีการจัดต้ังป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่าด้วย
ปุาสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังมีอายุโครงการอยู่ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นปุา
ชุมชนโดยพระราชบัญญัตินี้ 

5. ทส. ได้น าร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 
และตามแนวทางของมติ ครม. (4 เมษายน 2560) แล้ว โดยให้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/th/index http://www.forest.go.th/ http://new.forest.go.th/community/th/ 
http://cmfonline.forest.go.th/ และ https://www.facebook.com/ส านักจัดการปุาชุมชน-กรมปุาไม้-430305567144605/  
โดยได้จัดท ารายานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
จ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว  
ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง และได้เสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา  

http://www.mnre.go.th/th/index
http://www.forest.go.th/
http://new.forest.go.th/community/th/
http://cmfonline.forest.go.th/%20���
https://www.facebook.com/�ӹѡ�Ѵ��û�Ҫ����-���������-430305567144605/
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และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
6. ทส. แจ้งว่า กค. ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... ตามมาตรา 55 ซึ่งได้บัญญัติให้

คณะกรรมการนโยบายปุาชุมชนมีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน 
และค่าบริการดังกล่าวได้ โดยให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการปุาชุมชน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ ต่อร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย  

ในการส่งเสริมสิทธิให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม  
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปุาท่ีมีอยู่ใกล้ชุมชนเพื่อให้ทรัพยากรปุาไม้ในท้องถิ่น  
มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ....  ตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของ กค. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. ให้ ทส. รับความเห็นของ สมช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง  
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามี่ ทส. เสนอ  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 21/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส าคัญเป็น  
การก าหนดเพิ่มกลไกในการก ากับดูแลโดยเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี หรือเครื่อง
ก าหนดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ  
และใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ เป็นอีกระบบหนึ่งในการก ากับดูแล 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. วท. เสนอว่า พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 

ได้ส่งผลกระทบต่อผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีบางประเภทท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสี
แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เช่น เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก าหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้น และผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานท่ีท าการประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิดท าการ หากฝุาฝืนจะได้รับ
โทษทางอาญาที่สูง ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระแก่ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ดังกล่าว จึงควรก าหนดเพ่ิมระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวเป็นอีกระบบหน่ึง  
ในการก ากับดูแล รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาในคราวเดียวกันด้วย 

2. วท. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้บนเว็บไซต์ของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) (http://www.oap.go.th) และของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (http://www.lawamendment.go.th)  
และเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งจัดท าค าช้ีแจงตาม
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ตามแนวทางของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 
เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

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

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

http://www.oap.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมาพร้อมด้วยแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ วท. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา เป็นเรื่องด่วน โดยให้น าหลักการของ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. ให้ วท. รับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. ให้ สธ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
4. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและ กรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง  

ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ วท. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 21/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220561 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2560  และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
สารัตถะ : กสม. เสนอ ครม. พิจารณา รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุ ษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 
2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 วรรคสอง ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก 

18 ประเด็น คือ 
(1) สิทธิและเสรีภาพตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(2) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การทรมาน และการบังคับสูญหาย 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
(3) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการท างาน 

และสิทธิด้านสุขภาพ 
(4) ด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธ์ุ ชนพ้ืนเอง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และประชากรข้ามชาติ 
(5) ด้านสถานการณ์ที่เป็นประเด็นร่วม 5 ประเด็น คือ การค้ามนุษย์ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนและการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักปกปูองสิทธิมนุษยชน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในส่วนของรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
น าเสนอการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ กสม. ปี 2560 – 2565 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 17 กลยุทธ์ 
โดยสะท้อนความส าเร็จตามเปูาประสงค์หลัก คือ ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุยชน 
รวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

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

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 

และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของ กษ. ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงส่งเสริม
ให้แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ กสม. เสนอ ท้ังนี้ ให้ส่งความเห็นของ กห. 
กต. พม. วท. และ อส. ไปเพื่อ กสม. พิจารณาต่อไปด้วย 

2. ให้ กห. กค. พม. คค. ทส. พณ. มท. ยธ. รง. ศธ. สธ. อก. สคก. ตช. อส. สมช. ศอ.บต. และส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้องรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ประจ าปี 2560 ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 21/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220561 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561  และแนวทางการบริหาร

จัดการสับปะรดโรงงานในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 และแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 1/2561 ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลผลิตสับปะรดโรงงาน จะออกสู่ตลาดมากครั้งท่ี 1 ในเดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณ  318,098 ตัน  

คิดเป็นร้อยละ 14.15 ของผลผลิตทั้งปี 
2. การส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ าสับปะรดปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ  10.65 และร้อยละ  27.28 

ขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ 4.55 และร้อยละ 27.46 จากปี 2559 

3. มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 
เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีมาตรการ เช่น 

1) มาตรการน าสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ 

2) มาตรการผลักดันการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ 

3) มาตรการรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
4. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เสนอให้ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายฯ ครั้งท่ี ๑/25๖1 และแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งท่ี ๑/25๖1 ต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติ/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและรองรับปัญหาด้านการตลาด  
ที่อาจเกิดขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ

พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561  และให้การสนับสนุน แนวทางการบริหารจัดการสับปะรด โรงงาน ในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2561  เนื่องจากเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรดโรงงานและรองรับปัญหาด้านการตลาด  
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดโรงงานท่ีจะออกสู่ตลาดมากในเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 

มติ ครม. : รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 
และแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป  
ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ ให้ กษ. (สศก.) รับความเห็นของ สศช.  
ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 


