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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 28/2561 วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

100761 

 

เรื่อง : รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สสว. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหมี
กฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ และจะเปนการสงเสริม  
ใหผูประกอบกิจการจากภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการหรือดําเนินการเพ่ือสังคมมากข้ึน 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย  
ลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สสว. เสนอวา เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีลักษณะท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือท่ีจะชวยแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 

สังคม หรือสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามวิสาหกิจเพ่ือสังคมตองมีรายไดเพียงพอท่ีเลี้ยงตัวเองได ซึ่งจะทําใหมีการดําเนินงาน
อยางยั่งยืนดวย ประกอบกับปจจุบันมีการประกอบกิจการของภาคเอกชนในลักษณะเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากข้ึน  
แตยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐเทาท่ีควร และยังไมมี  
การจัดต้ังองคกรท่ีทําหนาท่ีเฉพาะในการสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมท้ังยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ระดับชาติท่ีจะทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทในการสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมอยางรอบดาน
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหผูประกอบกิจการเพ่ือสังคมจํานวนหน่ึง ยังไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา  
ท้ังในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ จึงสมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
เพ่ือสงเสริมใหมีผูประกอบกิจการจากภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากข้ึน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยประสานการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพ่ือจะมีผลใหชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมไดรับ  
การแกไขปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป 

2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกลาวจะสงผลใหการประกอบกิจการหรือการดําเนินการ
ของภาคเอกชนซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอม อันถือเปนการประกอบ
กิจการหรือการดําเนินการเพ่ือสังคมเกิดความชัดเจนมากขึ้นเน่ืองจากมี ควส. ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สสว./กษ. (กสก./กสส./มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมวิสาหกิจท่ีดําเนินการ
เก่ียวกับกรผลิตสินคา การใหบริการหรือการอ่ืนๆ ท่ีมีเปาหมายอยาง
ชัดเจนตั้งแตเริ่มแรกในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม  
หรือสิ่งแวดลอม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ยุทธศาสตรและแผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแหงชาติ มีระบบการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรอง 
จากภาครัฐท่ีชัดเจน มีการจัดต้ัง สวส. เพ่ือดําเนินงานในภารกิจขึ้นทะเบียนและภารกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับสงเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม และมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมขึ้นใน สวส. เพ่ือใหวิสาหกิจเพ่ือสังคมกูยืม  
ซ่ึงจะสงผลใหการประกอบกิจการฯ จะมีความพรอมในการแขงขันทางการคาท้ังระดับภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ โดยประสานการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ซึ่งเมื่อผูประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความ
เขมแข็งสามารถแขงขันทางการคาได  ซ่ึงจะทําใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดทางการเงิน สงผลใหสังคมหรือสิ่งแวดลอม
ไดรับการแกไขปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสมและย่ังยืนย่ิงขึ้น และจะทําใหเศรษฐกิจและสังคมเติบโตซ่ึงจะสงผล
ใหภาพรวมทางเศรษฐกิจตอไป 

3. อยางไรก็ตาม การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกลาวก็อาจจะมีผลกระทบเชิงลบ เชน องคกรท่ีไมไดมีวัตถุประสงค
ทางสังคมจํานวนมากอาจแฝงตัวเขามาเพ่ือจะไดรับสิทธิประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น  เชน การยกเวนภาษีนิติบุคคล  
ซึ่งการแฝงตัวดังกลาวเปนเรื่องท่ีตรวจสอบไดยาก ดังน้ัน หากไมมีการควบคุมกํากับท่ีดีก็อาจจะนําไปสูชองทาง  
ในการฟอกเงินหรือหลีกเลี่ยงภาษี 

4. ท้ังน้ี รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมขึ้นภายใต  
รางพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กําหนดใหตองเสนอเรื่องตอ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี ขณะน้ี สสว.  
อยูระหวางดําเนินการเตรียมเรื่องเสนอคณะกรรมการดังกลาว แตโดยท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัด  
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลไดติดตามความคืบหนาและใหดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติน้ีตอคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 สสว. จึงขอนําเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... มาเพ่ือให
คณะรัฐมนตรีพิจารณากอน และเมื่อไดรับทราบผลการพิจารณาการจัดตั้งกองทุนดังกลาวแลว จะเรงนําเสนอผล  
การพิจารณา เพ่ือดําเนินการตอไป 

5. สสว. ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ  
เพ่ือสังคม พ.ศ. .... ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 แลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหตัดรางมาตรา 29 (1) 
เงินประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให ออก ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน และใหรับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน  
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
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2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ
รองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอ 

3. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2549 (เรื่อง ข้ันตอนการจัดตั้ง
องคการมหาชน) และใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 28/2561 วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

100761 

 

เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอรางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอยางเปน
ทางการของนายกรัฐมนตรี 

 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางแถลง ขาวรวมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา
อยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี  (Joint Press Statement on the Official Visit of His Excellency General 
Prayut Chan – o - cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) 

2. หากมีความจําเปนตองแกไขรางแถลงขาวรวมฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน  
ของประเทศไทย ขอให กต. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
(ท้ังสองประเทศจะออกเอกสารแถลงขาวรวมฯ ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอยางเปน
ทางการของนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 12 – 13 กรกฎาคม 2561) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กต. รายงานวา นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอยางเปน

ทางการ ระหวางวันท่ี 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ตามคําเชิญของนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดี  
แหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพ่ือสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับศรีลังกาในดานตางๆ 

2. ในการเยือนดังกลาวจะมีการออกแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอยางเปน
ทางการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือสงเสริมและติดตามความรวมมือทวิภาคีไทย – ศรีลังกา ในดานตางๆ 
ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ ความรวมมือทางวิชาการ การเกษตร ประมง วัฒนธรรม ศาสนา การทองเท่ียว และความรวมมือ
ระดับภูมิภาคและพหุภาคี สรุปได ดังน้ี 

2.1 ผูนําท้ังสองย้ําถึงความตั้งใจท่ีจะเพ่ิมปริมาณการคาระหวางกันเปน 1.5 พันลานดอลลารสหรัฐ  
ภายในป 2563 พรอมท้ังรักษาดุลการคาระหวางกัน และเห็นพองท่ีจะสงเสริมการลงทุนระหวางกัน ในโอกาสน้ี  
ผูนําท้ังสองไดประกาศเปดเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับศรีลังกา เพ่ือเปนเครื่องมือในการบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังน้ี การเจรจาความตกลงการคาเสรีฯ ครั้งท่ี 1 จะจัดข้ึนในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงโคลัมโบ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./วก./สศก./กป./ฝล./ชป./สวก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการผลักดัน  
และสงเสริมความรวมมือทวิภาคีกับศรีลังกา เพ่ือเสริมสรางความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสาขาความรวมมืออ่ืนๆ  
ซึ่งจะชวยสงเสริมความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนของท้ังสองประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประเทศศรีลังกา 
2.2 ผูนําท้ังสองฝายเปนสักขีพยานการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการพัฒนาความเปนหุนสวน

ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
ระหวางกัน โดยท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะจัดทํารางแผนปฏิบัติการในการประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาระหวางไทย
กับศรีลังกาครั้งตอไปซึ่งมีกําหนดจะจัดข้ึนท่ีศรีลังกา 

2.3 นายกรัฐมนตรีแจงประธานาธิบดีศรีลังกาเก่ียวกับความสนใจของบริษัทไทยท่ีจะเขาไปลงทุนในศรีลังกา 
และท้ังสองฝายไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการลงทุนของไทยในศรีลังกา 

2.4 ท้ังสองฝายรวมเปนสักขีพยานการลงนามแผนการดําเนินโครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
ตนแบบอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย  
ศรีลังกา (ลงนามโดยอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศไทยกับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนศรีลังกา) ซึ่งมุงสงเสริม  
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางข้ึนในศรีลังกา โดยความรวมมือดังกลาวจะชวยยกระดับ
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนชนบทในศรีลังกา 

2.5 ประธานาธิบดีศรีลังกาแสดงความขอบคุณท่ีรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือทางวิชาการดานการทํา  
ฝนหลวงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนํ้าและชลประทานสําหรับการเกษตรในศรีลังกา รวมท้ังแสดงความยินดี  
ตอความรวมมือระหวางผูเช่ียวชาญดานการเกษตรของท้ังสองประเทศ และขอบคุณนายกรัฐมนตรีไทยสําหรับ  
การแลกเปลี่ยนความเช่ียวชาญในการแสวงหาแนวทางท่ีเปนไปไดในการพัฒนาการเกษตรในศรีลังกา นอกจากน้ีผูนํา  
ท้ังสองเนนย้ําความสําคัญของการจัดการประชุมคณะทํางานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการเกษตร
และประมงระหวางกัน 

2.6 ผูนําท้ังสองไดรวมเปนสักขีพยานในการลงนามสนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกาวาดวยการโอนตัวผูกระทําความผิดและความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา  
ในคดีอาญา (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561) และบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ  
ทางวิชาการดานการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาพ้ืนฐานระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานศรีลังกา นอกจากน้ี ยังมีการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางสภาการคาแหงประเทศไทย  
กับสภาหอการคาแหงซีลอนดวย 

3. รางแถลงขาวรวมดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณทางการเมืองและความพรอมของไทยท่ีจะสงเสริม
ความรวมมือทวิภาคีกับศรีลังกา เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสาขาความรวมมืออ่ืนๆ 
ซึ่งจะชวยสงเสริมความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนของท้ังสองประเทศ  
รวมท้ังจะเปนการตอกย้ําถึงความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางไทยกับศรีลังกา และจะมีผลในการชวยสงเสริมความสัมพันธ
ดังกลาวอยางตอเน่ืองตอไป 

4. รางเอกสารดังกลาวไมมีถอยคําหรือมีบริบทท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง
ประเทศ และมิไดมีการลงนาม จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 
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178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน  
รางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี  
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 28/2561 วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

100761 

 

เรื่อง : การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับศรีลังกา 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยการพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทยกับศรีลังกา และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอให พณ. หรือผูแทนไทยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทน เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ 
(จะมีการลงนามในบันทึกความเขาใจฯ ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของไทยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการคาระหวางประเทศของศรีลังกา ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางบันทึกความเขาใจวาดวยการพัฒนา ความเปนหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับศรีลังกา   

มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
- วัตถุประสงค  เพ่ือยกระดับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับศรีลังกาและการพัฒนาความสัมพันธ  

ทางเศรษฐกิจรวมกันอยางยั่งยืน รวมถึงการเพ่ิมมูลคาการคาและการลงทุนระหวางกันผานความรวมมือในสาขา 
ท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพ 

- ความรวมมือครอบคลุม 10 สาขา ไดแก 
(1) ความรวมมือดานการลงทุน  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานกฎระเบียบ และสาขาท่ีมีศักยภาพ  

และใหมีการอํานวยความสะดวกในรูปแบบการเช่ือมโยงจุดเดียว (single window) 
(2) โครงสรางพ้ืนฐาน ใหมีความรวมมือเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในศรีลังกา และความรวมมือดานการลงทุน

ในเขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการรวมทุนกันในสาขาพลังงาน 
 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ./วก./สศก./กป./กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการสงเสริมความรวมมือดานการคาและการลงทุน
ระหวางไทยกับศรีลังกาในสาขาตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม
การเกษตร เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑยาง พืชสวน ผลิตภัณฑไมดอก และเครื่องจักรกลดานการเกษตร 
รวมถึงความรวมมือดานการเก็บรักษาผลิตภัณฑหลังการเก็บเก่ียว การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑอาหาร เทคนิคการถนอมอาหาร 
และการออกแบบบรรจุภัณฑ 

(4) กรมประมง  สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการประมง  
และพิจารณาความเปนไปไดในการเสริมสรางความรวมมือดานการเพาะสัตวนํ้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลการประมง 
การเพาะพันธุปลาสวยงาม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และเทคโนโลยีการแปรรูปสินคาประมง 

(5) อัญมณีและเครื่องประดับ  อํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหมีการประสานความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชน สมาคมอัญมณีและเครื่องประดับ ผูผลิต และผูคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยและศรีลังกา 

(6) การทองเท่ียว  สงเสริมดานการลงทุนในสาขาการทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวของรวมถึงความรวมมือ  
ในดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และการทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนาระหวางกัน 

(7) วิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) สงเสริมให SMEs มีสวนรวมในกิจกรรมดานเศรษฐกิจ  
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณและองคความรูระหวางกัน และสงเสริมการคาแปรรูปแบบใหม 
เชน ดิจิทัล และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(8) ความรวมมือดานการเงิน  สงเสริมใหมีความรวมมือดานการเงินเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางธุรกรรม
ทางการเงินสําหรับการคาและการลงทุน รวมถึงให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน 

(9) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบบรรจุภัณฑการวิจัยพัฒนา 
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

(10) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายและสงเสริมการลงทุนในสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโครงสรางพ้ืนฐาน สงเสริมการรวมทุนและความรวมมือระหวางผูผลิตอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผูพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรของท้ังสองประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศในไทยและศรีลังกา 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึก
ความเขาใจวาดวยการพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับศรีลังกาในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ  
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 28/2561 วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

100761 

 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555) 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555)  ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดให
ความเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับแจงจากจังหวัดเชียงใหมวาหลังจากมีการประกาศใชบังคับ  

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 แลว ปรากฏวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ  
ทําใหการบังคับใชผังเมืองรวมน้ันไมเหมาะสมท่ีจะรองรับการพัฒนาหรือดํารงรักษาเมืองตอไป และไดสงผลกระทบตอ
การดําเนินการกอสรางอาคารพักคนไขของโรงพยาบาลสันทราย ตามโครงการขยายขนาดโรงพยาบาล ซึ่งเปนกิจการ
เก่ียวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือประโยชนแหงรัฐ จังหวัดเชียงใหมจึงขอใหแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับ  
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 โดยใหยกเวนการจํากัดความสูงของอาคารในบริเวณท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแกไข
กฎกระทรวงดังกลาว และไดนําเสนอไปปดประกาศ 30 วัน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูและยื่นคํารองเมื่อครบกําหนด  
ปดประกาศปรากฏวาไมมีผูยื่นคํารอง ซึ่งไดเสนอคณะกรรมการผังเมืองรับทราบแลว เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2560  
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

2. แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 ในสวนของขอกําหนดการจํากัด
ความสูงของอาคารในบริเวณท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ในบริเวณหมายเลข 2.5 เฉพาะท่ีราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขท่ี ชม. 2238 จํานวนเน้ือท่ี 18 ไร 1 งาน 92 ตารางวา ซึ่งใชประโยชนสําหรับกิจการของโรงพยาบาล
สันทราย เพ่ือใหสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

 
 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท/กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการออกกฎกระทรวงดําเนินการไดโดยรวดเร็ว  
และเพ่ือใหมาตรการทางผังเมืองมีผลใชบังคับในทองท่ีตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเปนประโยชนตอสาธารณะโดยรวมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงดังกลาว อยางไรก็ตามเห็นควรใหมีการกําหนดใหท่ีดิน

ประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย  
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน ไวในขอกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดินในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนในการควบคุมการใชท่ีดิน  
ในเขตปฏิรูปท่ีดินใหเปนไปตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินและเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายผังเมือง และขอให  
ผูท่ีเก่ียวของใหความสําคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎกระทรวงดังกลาว  
เพ่ือใหประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด โดยคํานึงถึงการควบคุมการกอสรางตางๆ เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคกับการระบายนํ้า
ในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 28/2561 วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

100761 

 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) 
2. รับทราบกระบวนการการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  

(กรณีการจัดระบบการใชประโยชน) พ้ืนท่ีนิคมสรางตนเอง พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน (ฉบับแกไข) และพ้ืนท่ีปาชายเลน  
(ฉบับแกไข) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 2561 ไดรับทราบ 

และพิจารณาผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 
1. รับทราบผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. 2560 

ประกอบดวย 
1.1 สรุปผลการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 มีพ้ืนท่ีเปาหมาย 

การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนจํานวนท้ังสิ้น 371 พ้ืนท่ี 66 จังหวัด เน้ือท่ีประมาณ 1,043,306 – 2 – 63.82 ไร ดังน้ี 
1.1.1 พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ี จํานวน 80 พ้ืนท่ี 43 จังหวัด เน้ือท่ี 247,629 – 0 

– 78.64 ไร 
1.1.2 พ้ืนท่ีไดรับการจัดท่ีดิน จํานวน 132 พ้ืนท่ี 54 จังหวัด เน้ือท่ีประมาณ 254,013 ไร โดยจัดคนเขา

ทําประโยชนได 36,179 ราย 46,596 แปลง  
1.1.3 พ้ืนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 99 พ้ืนท่ี 48 จังหวัด เน้ือท่ีประมาณ 

331,411 – 2 – 15.81 ไร 
1.2 ผลการดําเนินงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ สรุปไดดังน้ี 

1.2.1 การติดตามการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณบูรณาการจัดการปญหาท่ีดินทํากิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

รวมกันแกไขปญหาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศอยางเปนเอกภาพใหบรรลุผล
สัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม และเพ่ือบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน โดยคํานึงถึง
มิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของ
ประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการจัดการปญหาท่ีดินทํากิน จํานวนท้ังสิ้น 255,922,700 บาท 
1.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดินเพ่ือการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและสรางการรับรูความเขาใจในการขับเคลื่อนการจัดท่ีดินทํากิน
ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

1.3 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ภายใตคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ สรุปไดดังน้ี 
1.3.1 คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 

(1) การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดําเนินการจัดหาท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 148 พ้ืนท่ี 56 จังหวัด เน้ือท่ี 270,658 – 0 – 83.70 ไร 

(2) เห็นชอบพ้ืนท่ีเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด ไปดําเนินการจัดการท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 91 พ้ืนท่ี 
38 จังหวัด เน้ือท่ี 200,182 – 0 – 66.82 ไร 

(3) การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดําเนินการจัดหาท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 128 พ้ืนท่ี 41 จังหวัด เน้ือท่ี 334,940 – 2 – 55.12 ไร  

1.3.2 คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน 
(1) การกําหนดใหมีกระบวนการการจัดท่ีดินของท่ีดินแตละประเภท ไดแก พ้ืนท่ีปาสงวน

แหงชาติ (กรณีมีผูครอบครอง) พ้ืนท่ีปาชายเลน พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีราชพัสดุ และพ้ืนท่ีท่ีสาธารณประโยชน และ
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกราษฎร ประกอบดวย หลักเกณฑ/ประเภทของผูท่ีไดรับการจัด/คุณสมบัติ/แนวทาง/  
การดําเนินการ/ขอกําหนด รวมท้ังจัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดเพ่ือทราบแนวทางประกอบการใช
ดุลยพินิจในการคัดเลือกและการจัดราษฎรเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ี 

(2) ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินไดรับมอบพ้ืนท่ี
ดําเนินการจากคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน รวม 136 พ้ืนท่ี 53 จังหวัด และสามารถจัดทําคนเขาทําประโยชนได 
36,179 ราย 46,596 แปลง เน้ือท่ีประมาณ  254,013 ไร 

1.3.3 คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การสงเสริมและพัฒนาอาชีพในพ้ืนท่ีโครงการจัดการ
ท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ดําเนินการแลว 99 พ้ืนท่ี 48 จังหวัด ตามแผนการดําเนินงาน 6 ดาน ดังน้ี  
1. ดานการพัฒนาท่ีดินและการใชประโยชนท่ีดินบนพ้ืนฐานขอมูล ( Zoning) 2. ดานการพัฒนาแหลงนํ้าและการพัฒนา
ปจจัยพ้ืนฐาน 3. ดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 4. ดานการสงเสริมการรวมกลุม 5. ดานการสนับสนุนการเขาถึง
แหลงทุน เพ่ือการประกอบอาชีพ 6. ดานการสงเสริมและการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

1.3.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ความคืบหนาการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (พ.ศ. 2559 – 2568) จําแนกเปาหมายออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 1. กลุมผูมี
รายไดนอยท่ัวไปท่ียังไมมีสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัยโดยการเคหะแหงชาติ 2. แผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยผูมีรายไดนอย (เมืองและชนบท)  
โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมนุม (องคการมหาชน) 
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1.3.5 คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน การนําเสนอ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมใหฝาย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติดําเนินการ 
ดังน้ี 1. การจัดหาท่ีดินหรือท่ีแปลงกลางท่ีจะใชทําประโยชนรวมกันในการประกอบอาชีพรวมถึงการจัดหาท่ีอยูอาศัย
ใหกับผูยากไร เพ่ือใหการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนและท่ีอยูอาศัยครอบคลุมท่ัวประเทศ 2. เรงดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย
ท่ีอยูระหวางดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวตอไป 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติในการเสนอ  
รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. .... ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 17 ม.ค. 2560  
โดยสาระสําคัญในรางพระราชบัญญัติฯ ตองครอบคลุมการทํางานของทุกหนวยงาน เพราะคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายท่ีดินในภาพรวมของประเทศ และให สคก. รับเรื่องน้ีไปพิจารณาดําเนินการ  
ตามข้ันตอนการออกกฎหมายตอไป 

3. รับทราบผลการดําเนินงานรวบรวมขอมูลผูข้ึนทะเบียนของผูยากไรท่ีดินทํากินของ ส.ป.ก. กรมท่ีดิน กรมปาไม 
และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวนท้ังสิ้น 841 ,170 ราย ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบขอมูล  
ผูข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมและให พม. รับไปพิจารณาดําเนินการในเรื่องการจัดหาท่ีอยูอาศัย 

4. รับทราบการลาออกของนายวิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม กรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

5. เห็นชอบในหลักการของ (ราง) แผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และ (ราง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศระยะเรงดวน สรุปไดดังน้ี 

วิสัยทัศน บูรณาการการจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินใหมั่นคง เพ่ือเศรษฐกิจสังคมท่ีมั่งคั่ง อนุรักษ อยางสมดุล 
และยั่งยืน 

พันธกิจ ภายในป 2564 ประเทศไทยไดรับการแกไขปญหาท่ีดินและทรัพยากรดินอยางรอบดานและเปนรูปธรรม 
เพ่ือใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด สมดุลและยั่งยืน ดวยการบูรณาการความรวมมือ
ทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพ เปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

วัตถุประสงค 1. เปนกรอบในการบูรณาการของทุกภาคีท่ีเก่ียวของ ในการรวมกันแกไขปญหาและขับเคลื่อน
นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศอยางเปนเอกภาพใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม  
2. เพ่ือบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน โดยคํานึงถึง  
มิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ 

เปาประสงค เพ่ือเปนแนวทางการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการแกไขปญหาดานท่ีดินและทรัพยากรดินท่ีผานมา
ไดอยางเปนรูปธรรม ใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดินเปนฐานทรัพยากรการผลิตโดยประยุกตแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการของการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนกระจายการเขาถึงการใชท่ีดินอยางเปนธรรม  



14 
 

ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
6. ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการราง (ราง) แผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 

– 2564) และ (ราง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศระยะเรงดวน โดยใหฝายเลขานุการฯ  
รับขอสังเกตไปพิจารณา ดังน้ี 

(1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับท่ีดินและทรัพยากรดิน ไปหาวิธีการวางแผนระยะยาวใหสอดคลอง  
กับการพัฒนาประเทศ และการบูรณาการดานกฎหมายรวมกันใหเกิดความเปนเอกภาพ 

(2) การกําหนดกรอบสัดสวนของพ้ืนท่ีประเทศ ตองใหเกิดความชัดเจน มุงไปสูการกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ 
เชน สัดสวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีอยูอาศัย ฯลฯ รวมท้ังการกันพ้ืนท่ีไวใชประโยชนรวมกัน เชน พ้ืนท่ีสวนกลาง  

(3) ในการจัดระเบียบพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย การสรางสังคมเมืองชนบท การสรางเมือง Smart City จําเปนตอง
มีการดําเนินการโดยมองภาพใหญ เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมและความเปนธรรมในสังคม รวมถึงการเสริมสรางความรู  
ใหสังคมชนบทไดเรียนรู 

(4) การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงการเรงหามาตรการ วิธีการสรางปา  
ในเมือง ปาชุมชน และปาเศรษฐกิจ 

(5) แผนบูรณาการและวงเงินงบประมาณ ควรพิจารณาไมใหเกิดความซ้ําซอนและควรกําหนดตัวช้ีวัด  
แตละระดับใหมีความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดระดับประเทศ รวมท้ังใหมีการบูรณาการระดับพ้ืนท่ี/ระดับหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 

7. เห็นชอบกระบวนการการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 4 กระบวนการ 
(1) กระบวนการการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
(2) กระบวนการการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพ้ืนท่ีนิคมสรางตนเอง 
(3) กระบวนการการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน (ฉบับแกไข) 
(4) กระบวนการการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และในพ้ืนท่ีปาชายเลน (ฉบับแกไข) 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ และกระบวนการการจัดท่ีดินทํากิน  
ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ (กรณีการจัดระบบการใชประโยชน) พ้ืนท่ีนิคมสรางตนเอง  
พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน (ฉบับแกไข) และพ้ืนท่ีปาชายเลน (ฉบับแกไข) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ในการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดวย 
 


