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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 2/2561 
 
สารัตถะ : ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติเสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้้ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 1/2561 และครั้งที่ 2/2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การประชุม กนป. ครั้งท่ี1/2561 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

กนป. ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. ชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. 
ชุดเก่าหมวดวาระลงตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 และน้ารายช่ือผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ โดยต้องเป็น
ผู้ประกอบการสวนปาล์มน้้ ามัน (เกษตรกร) ไม่น้อยกว่า 3  ราย เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่ อแต่ งตั้ งระเบียบ  
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค้าสั่ง
ส้านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 102/2561 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. แล้ว 

2. การประชุม กนป. ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
ปี 2561 ผลผลิตน้้ามันปาล์มดิบยังมีปริมาณมากเกินระดับสต็อกปกติ ประมาณ 600,000 ตัน กดดันให้

ราคาอ่อนตัวลง ซึ่ง กนป. ได้พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม ปี 2561 จ้านวน 7 มาตรการย่อย 
ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มด้านการตลาดเสนอ ดังนี้ 

2.1 กนป. มีมติรับทราบ 1 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้ง
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มทั้งระบบ  
ปี 2560 – 2579 ด้านการผลิต พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้สอดรับกับ 
Agri – Map ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 – 2579 ต่อไป 

2.2 กนป. มีมติเห็นชอบ 6 มาตรการ ดังนี ้
(1) มาตรการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้้ามันตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม  

ทั้งระบบ ปี 2560 – 2579 เห็นชอบและมอบหมาย กษ. หารือสภาเกษตรกรในจังหวัดแหล่งผลิต เพื่อพิจารณา

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อพิจารณาพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคุณภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทั้งระบบเพื่อร่วมกันยกระดับ
คุณภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทั้งระบบเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพ 
(2) มาตรการการปรับสมดุลน้้ามันปาล์มในประเทศ 

(2.1 ) เห็นชอบมาตรการฯ เพื่อเร่งผลักดันการส่งออกน้้ามันปาล์มดิบ ลดสต็อกน้้ามันปาล์มให้เข้าสู่
ระดับปกติและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งออก  
โดยจะสนับสนุนให้กับผู้ส่งออกเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินกิโลกรัมละ 1.75 บาท (ค่าขนส่ง 1.10 บาท ค่าคลังจัดเก็บ/รักษา
คุณภาพ 0.45 บาท และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 0.20 บาท) เพื่อผลักดันส่งออกน้้ามันปาล์มดิบ จ้านวน 300,000 ตัน 
เป็นเวลา 5 เดือน หรือไม่เกินเดือนตุลาคม 2561 และมีเง่ือนไข คือ ผู้ส่งออกหรือโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มที่ได้รับ  
การสนับสนุนต้องแสดงหลักฐานการรับซื้อน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ไม่ต่้ากว่ากิโลกรัมละ 19 บาท ณ กทม.  
และเขตปริมณฑล หรือไม่ต่้ากว่ากิโลกรัมละ 18.25 บาท ณ หน้าโรงสกัดน้้ามันปาล์ม และมีหลักฐานการส่งออก  
จากศุลกากร 

(2.2) ให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินส้ารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น วงเงิน 525 ล้านบาท [ขณะน้ี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) อนุกรรมการ
และเลขานุการคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มด้านการตลาดก้าลังด้าเนินการ  
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น  
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจะน้าเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป] 

(2.3) ให้คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มด้านการตลาด แต่งตั้ง
คณะท้างานบริหารก้ากับดูแลโครงการเร่งรัดการส่งออกน้้ามันปาล์มดิบ ท้าหน้าที่ก้าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ก้ากับดูแลและด้าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

(3) มาตรการก้าหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม  เห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เร่งรัดออกประกาศ อก. เรื่อง ก้าหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
โดยเร็ว ท้ังนี้ อาจพิจารณาจัดท้าแผนงานในการปรับข้อก้าหนดคุณภาพการสกัดน้้ามันปาล์มของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
ให้มีเปอร์เซ็นต์น้้ามันสูงขึ้นเป็นล้าดับ ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

(4) มาตรการการส่งเสริมการใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว B 20 เห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวง
พลังงาน (พน.) เร่งรัดด้าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  
ที่เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว B 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

(5) มาตรการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี เห็นชอบการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี
ทดแทนสวนปาล์มน้้ามันเก่า และมอบหมาย กษ. หารือสภาเกษตรในจังหวัดแหล่งผลิตพิจารณาด้าเนินการ 

(6) มาตรการอื่นๆ 
(6.1) การส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลและการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
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ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม เห็นชอบและให้หน่วยงานรับผิดชอบการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 – 2579 เร่งรัดการด้าเนินงาน 

(6.2) ปัญหาการถ่ายล้า/ผ่านแดนน้้ามันปาล์มของมาเลเซียไปยังประเทศเพ่ือนบ้านผ่านไทย 
มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หารือร่วมกับศุลกากร พิจารณาก้าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการการถ่ายล้าผ่านแดนน้้ามันปาล์ม ต่อไป 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กนป. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ) 

 
สารัตถะ : ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ) และผลการคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นองค์การมหาชนดีเด่น ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

2. ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมแนวทางที่เป็นค้าแนะน้าในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2561 และขององค์การมหาชนที่จัดตั้ งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  
ในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อ้านวยการองค์การมหาชนให้ไดร้ับเต็มตามจ้านวน เมื่อมีผลการประเมินองค์การ
มหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชนอยู่ในระดับ “คุณภาพ” ขึ้นไป โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยสรุปผลการประเมินองค์การมหาชน ทั้ง 3 หน่วยงาน  
อยู่ในระดับคุณภาพ (ระดับ 2) (สีเขียว) และผู้อ้านวยการองค์การมหาชน  มี 2 หน่วยงานที่อยู่ในระดับ คุณภาพ  
(ระดับ 2) (สีเขียว) ประกอบด้วย ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และส้านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และอยู่ในระดับคุณภาพ (ระดับ 3) (สีเขียวอ่อน)  
1 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และผลการคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ./สพวก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อก้าหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนาองค์การมหาชน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นองค์การมหาชนดีเด่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอขอความเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อ้านวยการองค์การ

มหาชน ให้ได้รับเต็มตามจ้านวน เมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชน และผู้อ้านวยการองค์การมหาชนอยู่ในระดับ 
“คุณภาพ” ขึ้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) และส้านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
และเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อ้านวยการองค์การมหาชน ตามที่ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส้านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงแรงงาน ส้านักงบประมาณ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2. ให้ส้านักงาน ก.พ.ร. (คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน) ก้ากับดูแลให้องค์การมหาชน  
ที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เฉพาะน้าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชนที่จัดตั้ งขึ้น  
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 (เรื่อง กรอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ไปปฏิบัติด้วย เพื่อให้เกิดการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง  
การบริหารองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งก้ากับดู แลให้มีการประเมิน 
องค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชนให้ครบถ้วนทุกแห่งอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  
ของเกณฑ์การประเมินอย่าต่อเนื่องด้วย 

3. ให้ส้านักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การ
มหาชนประจ้าปีเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชนต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
(ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ฯ) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ฯ) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  

พ.ศ. 2560 – 2564 สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก้าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  

คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวมเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบให้เป็นฐานการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน” โดยวางแนวนโยบายการบริหารจัดการแร่ 
ในระยะ 20 ปี ไว้ดังน้ี 

(1) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

(2) การน้าแร่มาใช้ประโยชน์ต้องมีดุลยภาพท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน 
(3) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมาภิบาล 
(4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ 
ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้น 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นที่

การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่และวางพื้นฐานกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้มีความชัดเจน  
ทั้งเชิงพื้นท่ีและรายชนิดแร่ รวมทั้งสร้างกลไกการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อภาค
การลงทุนและภาคอุตสาหกรรม ลดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพื่อสร้างฐานการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการก้าหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดแนวทางและมาตรการเพื่อผลักดัน

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

เพื่อให้ประเทศไทยมีนโยบายการบริหารจัดการแร่ในภาพรวม
ของประเทศที่มีความชัดเจนและครอบคลุมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่  
ลดความซับซ้อนของกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตใช้ประโยชน์แร่  
มีมาตรการก้ากับ ดูแล ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท้าเหมืองแร่ 
และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท้าเหมืองแร่ รวมทั้ง
เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ในช่วงระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ของการบริหารจัดการแร่ของประเทศ มุ่งเป้าไปที่การสร้าง 

ความมั่นคงจากฐานการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศมีฐานวัตถุดิบที่มั่นคงและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคั่งและยั่งยืน  
ในระยะถัดไปเป็นช่วงที่มีฐานข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการแร่ มีการเข้าถึงทรัพยากรแร่  
อย่างเป็นธรรม การพัฒนาแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart and Green Mining) 

ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การบริหารจัดการแร่ของประเทศมุ่งเข้าสู่การพัฒนาบนฐาน 
ของความมั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความยั่งยืนภายใต้ดุลยภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เป็นช่วงที่ประเทศมีความมั่นคง
ด้านแหล่งแร่วัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
เป็นหลัก และประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งแร่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการบริหารจัดการแร่  
ของประเทศแบบองค์รวม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนา 
ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการปฏิรูป รวมทั้งการขับเคลื่อนไปพร้อมกันภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจ้าแนกเขตแหล่งแร่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การก้าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกการก้ากับดูแลและอ้านวยความสะดวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษ าธิการ ส้ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน  
และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตามหนังสือส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ท่ี นร 1114/2129 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1114/3404 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561) รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวง
สาธารณสุขไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยกรธรณี  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แหง่ชาติเรง่รัดการด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติชุดใหม่
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้น้าความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นและ
ข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติชุดใหม่เพื่อประกอบการ
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พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ตอ่ไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 

เรื่อง : การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
 

สารัตถะ : สมช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. เห็นชอบด้าเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. กรณีมีความจ้าเป็นต้องก่อสร้างหรือด้าเนินกิจกรรมใดๆ บริเวณชายแดนให้ประสานกรมแผนที่ทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อน
การด้าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดน

ประเภทต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เห็นชอบในการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศน้าประเด็นดังกล่าวแจ้งที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย-ลาว ครั้งท่ี ๒๑ เพื่อรับทราบความพร้อมของฝ่ายไทยในการยกระดับ
จุดผ่านแดนถาวร และมอบจังหวัดพะเยาจัดท้าแผนบริหารจัดการพื้นที่และความพร้อมของส่วนราชการที่จะปฏิบัติงาน  
ในพื้นท่ี ตลอดจนข้อมูลการเตรียมความพร้อมรองรับด้านความมั่นคง และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอส้านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. ผลการประชุมคณะกรรมกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๑ 
ระหว่างวันที่  ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร และเตรียมการยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปางมอน เมืองคอน แขวงไซยะบุลี ขึ้นเป็นด่านสากล 
ในอนาคต 

3. กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดพระเยาได้ก้าหนดแผนบริหารจัดการพื้นที่รองรับการยกระดับจุดผ่อนปรน
การค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร ดังนี้ 

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

ช่วยส่งเสริมการขยายตัวและการเชื่อมโยงทั้งด้านการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน การขนส่ง และโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 การจัดระบบการป้องกันพ้ืนท่ีชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงท่ีจะเกิดขึ้นบริเวณชายแดน 
โดยบูรณาการการด้าเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความมั่นคง อาทิ มณฑลทหารบกท่ี ๓๔ ต้ารวจภูธรจังหวัดพะเยา 
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยก้าหนดเป็น “แผนการป้องกันชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่อ้าเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา” 

3.2 การพัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนเพื่อให้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบ  
การควบคุมป้องกันโรคระหว่างประเทศ ตลอดจนก้าหนดแนวทางปฏิบัติในการด้าเนินการเฝ้าระวั ง การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนาดไทย-ลาว (จังหวัดพะเยา – ไซยะบุลี) โดยก้าหนดโครงสร้างด่านควบคุมโรค รวมถึง
โครงการ/การพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดนปี ๒๕๖๑ ภายใต้ “แผนการพัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน” 

3.3 การจัดระเบียบพื้นที่ ประกอบด้วย (๑) การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้้าเปื๋อย ป่าน้้าหย่วน 
และป่าน้้าลาว (๒) ผลการด้าเนินการในระยะเร่งด่วน (Phase 1) (๓) ผลการด้าเนินการในระยะที่ ๒ (Phase 2)  
(๔) โครงการการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา (๕) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดด่านชายแดน และ (๖) การบริหารจัดการด้านคมนาคม 

3.4 การบริหารจัดการด้านหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่  (Custom Immigration Quarantine-CIQS) 
ประกอบด้วย (๑) ด่านศุลกากร โดยด่านศุลกากรเชียงของ แจ้งความพร้อมในการจัดอัตราก้าลังบุคคลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ 
และก้าหนดแผนการด้าเนินงานสูก่ารปฏิบัติ โดยจัดท้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสญัจรข้ามแดน (สินค้าและยานพาหนะ) 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิดตามกฎหมายศุลกากร (๒) ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยาแจ้งความพร้อมในการจัดอัตราก้าลังบุคคลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้ด้าเนินการ
พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและพัฒนาควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
พร้อมทั้งก้าหนดโครงการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และ (๓) ด่านกักกันสัตว์/พืช โดยส้านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  
และส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาแจ้งความพร้อมในการจัดอัตราก้าลังบุคคลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีการก้าหนด
แนวทางการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ – พืช อาหารสัตว์น้าเข้า – ส่งออก  
เพื่อรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  

เป็นจุดผ่านแดนถาวร หากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพันธกรณีของไทย ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการยกระดับจุดผ่อนปรน
ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวและการเช่ือมโยงทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง และโลจิสติกส์  
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ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
โดยด่านตรวจพืชเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความพร้อมในการรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จังหวัดพะเยา 
และมีศักยภาพในการควบคุมการน้าเข้า ส่งออกสินค้าพืชตรวจสอบศัตรูพืชโดยมีกฎหมายด้านกักกันพืชในการก้ากับดูแล 
รวมทั้งมีศักยภาพควบคุมการค้าพืชที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 

มติ ครม. : 1. ให้ความเห็นชอบการด้าเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
โดยให้กระทรวงมหาดไทยด้าเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ สมช. เสนอ  
ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ
ส้านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ สมช. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงยุติธรรมน้าประเด็นเกี่ยวกับการเปิดส้านักงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน อ้าเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา ในแผนบริหารจัดการพื้นที่รองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
เป็นจุดผ่านแดนถาวร ไปประสานกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

3. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปตามแผนที่ก้าหนดไว้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง 
ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทสอนุภูมิภาคแม่น้้าโขง เช่น การก่อสร้างถนนและจุดเปลี่ยนช่องจราจร
โครงสร้างพัฒนาพ้ืนฐาน แผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นต้น 

4. กรณีความจ้าเป็นต้องก่อสร้างหรือด้าเนินกิจกรรมใดๆ บริเวณชายแดนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสาน
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการด้าเนินการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2542 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก่อสร้างถนนหรือกระท้ากิจการใดๆ ตามบริเวณชายแดน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 
(เรื่อง การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์) ท้ังนี้ ให้ด้าเนินการให้ถูกต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

5. ส้าหรับการด้าเนินการในระยะต่อไป ท่ีมีแผนจะด้าเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและการก่อสร้างถนน  
ซึ่งมีพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 1 ท่ีต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการให้ถูกต้องเป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 

เรื่อง : ท่าทีไทยส้าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งท่ี 3 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบท่าทีไทยส้าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : 

JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งท่ี 3 
2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่นๆ 

นอกเหนือจากประเด็นในท่าทีตามข้อ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่าย
ระหว่างไทยกับเวียดนามโดยไม่มีการจัดท้าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมาขอให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวสามารถด้าเนินการได้ โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. 

3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองการประชุม JTC ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 รวมถึง
เอกสารอื่นๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 

(การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 ส.ค. 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ไทยและเวียดนามมีกลไกส้าคัญในการหารือด้านการค้าระดับทวิภาคีคือ การประชุม JTC ไทย – เวียดนาม 

โดยมี รมว.พณ. ไทยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมหารือระดับ
รัฐมนตรีการค้าเกี่ยวข้องกับการก้าหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เวียดนาม  
และแนวทางจัดท้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน ทั้งนี้ การประชุม
ดังกล่าวจัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 20 – 22 ก.ค. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 

2. ในการประชุม JTC ไทย – เวียดนาม ครั้งท่ี 3 เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ในวันท่ี 2 – 3 
ส.ค. 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย พณ. ได้จัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยกับหน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 เพื่อพิจารณาท่าทีไทยส้าหรับการประชุม JTC ไทย - 
เวียดนาม ครั้งท่ี 3 สรุปได้ ดังนี้ 

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

การสร้างและขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและการลงทุน
ระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างกันได้ เนื่องจากเวียดนาม
เป็นประเทศตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และเป็นตลาด
ส่งออกอันดับที่ 5 ของไทยกับโลก ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) เป้าหมายการค้า หารือแนวทางผลักดันมูลค่าการค้าไทย – เวียดนามให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี 2563 

2) ความร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการอ้านวยความสะดวกด้านการค้า หารือถึงแนวทางแก้ไข
ปัญหาการน้าเข้า – ส่งออกสินค้าและอ้านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างกัน เช่น ปัญหาจากมาตรการการน้าเข้า
รถยนต์ และมาตรการการจ้ากัดกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทยาต่างชาติ ของเวียดนาม ปัญหาการน้าเข้า – ส่งออกสินค้า
เกษตรระหว่างกัน 

3) ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้า หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างไทย – เวียดนาม เช่น 
การจัดงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ 

4) ความร่วมมือด้านการเกษตร หารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในสินค้าเกษตรที่ทั้ งไทย 
และเวียดนามมีศักยภาพร่วมกัน (เช่น ข้าวและยางพารา) ตลอดจนหารือถึงแนวทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล  
ด้านการเกษตรและประมงท่ีทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน 

5) ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา หารือถึงความร่วมมือในการจัดท้าแผนการด้าเนินงาน (Plan of 
Action) ปี 2018 – 2019 (2561 – 2562) ภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย 
และเวียดนาม 

6) ความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงการขนส่ง หารือถึงความร่วมมือในการสร้างความเช่ือมโยงของการขนส่ง
ระหว่างสองประเทศและภายในอนุภูมิภาค ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 

7) ความร่วมมือด้านการธนาคาร หารือเรื่องความร่วมมือด้านการธนาคารระหว่างไทย – เวียดนาม  
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางเวียดนาม ทั้งสองฝ่าย  
ลงนามเมื่อเดือน ส.ค. 2560 

8) ความร่วมมือด้านการลงทุน หารือถึงแนวทางการขยายการลงทุนของไทยในเวียดนามและการลงทุน  
ของเวียดนามในไทย 

9) ความร่วมมือด้านแรงงาน หารือถึงการด้าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน 
และข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับเวียดนาม ท่ีทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเมื่อเดือน ก.ค. 2558 

10) ความร่วมมือด้านพลังงาน หารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกัน  
และการพิจารณาจัดการประชุม Thailand – Vietnam Energy Forum ครั้งท่ี 2 

11) ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค ภูมิภาคและพหุภาคี หารือถึงกรอบความร่วมมือที่ท้ังไทยและเวียดนาม
เป็นสมาชิก เช่น WTO ASEAN RCEP GMS ACMECS CLMVT Forum และ MLC 

12) ความร่วมมือด้านอื่นๆ หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้าน SMEs 
ความร่วมมือด้านศุลกากร ความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือ
ด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า 
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3. พณ. แจ้งว่าการประชุม JTC ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการสร้างและขยายโอกาส
ในการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างกันได้ เนื่องจากเวียดนา ม 
เป็นประเทศตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 5 ของไทยกับโลก ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
(2556 - 2560) ซึ่งการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ ปีละ 13 ,141.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.74 ต่อปี โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย – เวียดนาม มีมูลค่า 16 ,634.99  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ามูลค่า 6 ,688.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เวียดนามมีอัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี รวมถึงมีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ และมีการจัดท้า
ข้อตกลงการค้าเสรีต่างประเทศต่างๆ หลายฉบับทั่วโลก ดังนั้น การประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีการเจรจาทางการค้า  
และการลงทุนระหว่างไทย – เวียดนาม รวมถึงสามารถใช้เป็นเวทีหารือแนวทางจัดท้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่าย 
มีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวง
อุตสาหกรรม ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 51 และการประชุมระดับ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร จ้านวน 10 ฉบับ และหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่
ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต. ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม.  
เพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้ รมว.กต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร 
(การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
สาระส้าคัญของร่างเอกสาร จ้านวน 10 ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียน ครั้งท่ี 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 เป็นการแสดงเจตนารมณ์  

ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็งและมีนวัตกรรมโดยมีประชาชน  
เป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
และการเช่ือมโยงของภูมิภาค ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน  
อย่างครอบคลุมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ 
การร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและภาคีของอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความเป็นแกนกลางและ  
ความเป็นเอกภาพของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค การขยายความร่วมมือ ในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน  
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายอุบัติใหม่  

2. ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างอาเซียน

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

กระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาในกรอบต่างๆ จะช่วย
เสริมสร้างผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงของไทยตลอดจนร่วมแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



16 

 

กับรัสเซียที่จะร่วมมือกันในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระหว่างประเทศในการป้องกันการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการก่อการร้ายและอาชญากรรม รวมทั้งแสวงหาความเป็นไปได้  
ที่จะจัดตั้งคณะท้างานระหว่างกันทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์/แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะท้างานร่วม
ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

3. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนสตรี สันติภาพและความมั่นคงในการประชุมอาเซียนว่าด้วย  
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศ
สมาชิกเออาร์เอฟในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการป้องกันและการแก้ไขความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพ
ภายหลังความขัดแย้ง รวมทั้งการปกป้องสตรีและเด็กผู้หญิงจากการคุกคามทางเพศและความรุนแรงบนพื้นฐานของ  
เพศสภาวะ การเลือกปฏิบัติ และการถูกกีดกันทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับการผลักดันบทบาทของสตรีในระเบียบวาระ  
เรื่องสตรี การเมือง และความมั่นคงของไทย 

4. ร่างแถลงการณ์ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางการบิน ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน มีสาระส้าคัญยืนยันพันธกรณีของประเทศสมาชิกเออาร์เอฟ  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการบิน เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ
เพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยด้าเนินตามพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ 
องค์การการบินการพลเรือนระหว่างประเทศ และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท้ังนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ 
จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะการป้องกันการก่อการร้าย และการเดินทางของนักรบก่อการร้ายข้ามชาติ  
ในเอเชีย –แปซิฟิก 

5. ร่างแถลงการณ์ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกเออาร์เอฟ  
ในการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับชาติ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการบรรเทาภัยพิบัติ 
ในอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเตือนภัยและ 
การตอบสนองต่อภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหน่ึงในความท้าทายของสมาชิกเออาร์เอฟท่ีทวีความส้าคัญยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 

6. ร่างรายการกิจกรรมที่เป็นทางการ ส้าหรับปีกิจกรรม ค.ศ. 2018 – 2019 ของการประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการกิจกรรมในกรอบ 
เออาร์เอฟ มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกสมาชิกอาเซียนเป็นประธานร่วมและมีก้าหนดจัดขึ้นในช่วงปี 
2561 – 2562 

7. แผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  
ด้านความมั่นคงทางทะเล ค.ศ. 2018 – 2020 เป็นเอกสารที่ปรับปรุงจากแผนงานเดิม เพื่อก้าหนดกรอบ 
การด้าเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบเออาร์เอฟ โดยมุ่ งเสริมสร้างเข้มแข็งให้สมาชิกเออาร์เอฟ  
โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงและความร่วมมือ
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ทางทะเลในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล 
8. แผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  

ด้านการไม่แพร่ขยายและการลดอาวุธ เป็นเอกสารที่ปรับปรุงจากแผนงานที่มีอยู่ เพื่อเป็นกรอบการด้าเนินงาน  
ด้านการไม่แพร่ขยายและการลดอาวุธ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ และผลักดันความพยายาม 
ลดอาวุธในระดับโลก รวมถึงอาวุธอ้านาจท้าลายล้างสูง และอาวุธตามแบบ 

9. แผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  
ด้านการทูตเชิงป้องกัน เป็นเอกสารที่ปรับปรุงจากแผนงานที่มีอยู่ เพื่อเป็นกรอบการด้าเนินงานที่มุ่งส่งเสริมมาตรการ 
การทูตเชิงป้องกันภายใต้กรอบเออาร์เอฟ ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิกเออาร์เอฟด้านการทูตเชิง
ป้องกัน เป็นการผลักดันการด้าเนินการในกรอบเออาร์เอฟให้มีความก้าวหน้าจากการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจไปสู่การทูต  
เชงิป้องกัน 

10. แผนการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  
ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ค.ศ. 2018 – 2020 เป็นเอกสารที่จัดท้าขึ้นโดยปรับปรุงจากแผนงาน ฉบับปี ค.ศ. 2015 – 
2017 และสอดแทรกการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการฮานอย ค.ศ. 2010 และแถลงการณ์เออาร์เอฟว่าด้วย 
การจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเข้าไว้ด้วย แผนงานฯ จึงเป็นกรอบการด้าเนินงานส้าหรับ  
การประสานการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการภัยพิบัติ และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติระหว่างรัฐต่อรัฐในระดับภูมิภาค  
และในระดับโลก 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ 
หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรา่งเอกสารผลลพัธ์การประชุมรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 51 และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารรวม 5 ฉบับ และหากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข  
ร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กต. ด้าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้ รมว.กต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี  
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงทั้ง 4 กรอบ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
(การประชุมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 2 – 3 ส.ค. 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 (Draft Chair’s 

Statement of the 11th Mekong – Japan Foreign Ministers’ Meeting) ร่วมทบทวนยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว 
ฉบับใหม่ ค.ศ. 2015 และแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฉบับใหม่ 
ค.ศ. 2015 ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2561 รวมถึงยินดีต่อความคืบหน้าของการด้าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
และช่ืนชมการประสานความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ส้านักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) องค์การ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญีปุ่่น (JICA) และได้เน้นย้้าถึงความส้าคญัของสาขาความร่วมมอือันจะน้าไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและความมีเสถียรภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ (Quality 
Infrastructure) ทั้ งด้านกายภาพ กฎระเบียบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้้า  
และการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ ได้กล่าวถึงทิศทางความร่วมมือของกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่นในอนาคต โดยจะน้ายุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิกท่ีเสรีและเปิดกว้างของญี่ปุ่น และหลักการบูรณาการ
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้ง ACMECS มาประกอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ซึ่งจะให้มีการรับรอง 

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

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
เพื่อการพัฒนานอกภูมิภาค โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การลดความเหลื่อมล้้าของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
สงัคม และส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของอนุภูมิภาค 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง ครั้งที่ 10 พร้อมนี้ยังยินดีต่อผลส้าเร็จของการจัดการประชุม Green 
Mekong Forum ครั้งท่ี 5 ไทยและญี่ปุ่นร่วมกันจัดขึ้นเมือ่วันท่ี 12 ก.พ. 2561 และตกลงที่จะก้าหนดให้ปี ค.ศ. 2019 
เป็น “ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับลุ่มน้้าโขง 2019” เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ของกรอบ 
ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น 

2. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรกีรอบความรว่มมือลุม่น้้าโขง – คงคา ครั้งท่ี 9 (Draft Joint Ministerial 
Statement for the 9th MGC Ministerial Meeting) ร่วมยินดีต่อความส้าเร็จในการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง – คงคา ปี ค.ศ. 2016 – 2018 และ ความคืบหน้าในสาขาความร่วมมือต่างๆ ได้แก่  
การประชุมคณะท้างานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1 การประชุมคณะท้างานด้านความร่วมมือ  
ด้านโรคระบาด ครั้งที่ 1 เวทีการหารือธุรกิจ ครั้งที่ 1 เวทีหารือระหว่างภาครัฐกับนักวิชาการ ครั้งที่ 1 และความคืบหน้า
ในสาขาความร่วมมือต่างๆ 

3. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 8 (Draft 
 Co – Chairs’ Statement of the Eight Mekong – ROK Foreign Ministers’ Meeting) เห็นชอบการยกระดับ 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นการประชุมระดับผู้น้า ในปี 2562 ทบทวน  
ความคืบหน้าของการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2560 – 2563 
ครอบคลุมความร่วมมือต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรน้้า การเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แสดงความช่ืนชมการสนับสนุน  
ทางการเงินจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยสาธารณรัฐเกาหลีมีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณ
กองทุนดังกล่าว 

4. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี 11 (Eleventh Ministerial Meeting 
of the Lower Mekong Initiative : Draft Joint Statement) ยืนยันพันธกรณี ในการพัฒนากรอบความร่วมมือ  
แสดงความช่ืนชมต่อการมีส่วนร่วมของมิตรประเทศลุ่มน้้าโขงตอนล่างภายใต้โครงการหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ยั่งยืน ร่วมยินดีต่อความก้าวหน้าของโครงการ Mekong Water Data Initiative เป็นความพยายามในการร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  
ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าระหว่างประเทศลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ท้ังนี้ รัฐมนตรี
ได้มอบแผนงานร่วมเพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่างให้มีพลวัตและตอบสนอง  
ต่อความต้องการของอนุภูมิภาคมากขึ้น และรับรองแผนปฏิบัติการแม่บทข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 2560 – 2563 
ค.ศ. 2016 – 2020) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ทบทวนความคืบหน้าจากการประชุมคณะท้างานระดับภูมิภาค ณ กรุงเนปยีดอ 
เมื่อเดือน พ.ค. 2561 (ค.ศ. 2018) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่นด้าเนินโครงการตามข้อเสนอภายใต้เสา  
ความร่วมมือท่ีได้ปรับใหม่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน 
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5. ร่างถ้อยแถลงร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้้าในลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 
(Draft Joint Statement to Strengthen Water Data Management and Information Sharing in the Lower 
Mekong) เป็นกรอบการท้างานระหว่างประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่างและคณะกรรมาธิการลุ่มน้้าโขง 
(Mekong River Commission : MRC) เพื่อก้าหนดทิศทางและส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้้า 
ในระดับภูมิภาค ทั้งนี้  ข้อเสนอกรอบการท้างานดังกล่าวเป็นผลมาจากโครงการ Mekong Water Data Initiative  
เป็นข้อริเริ่มของสหรัฐฯ และประเทศสมาชิกได้ร่วมกันรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง เมื่อเดือน 
ส.ค. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้้าในแม่น้้าโขงทั้งจากแหล่งข้อมูลภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์กาประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ  
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
การต่างประเทศด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์  
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การด้าเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้า  ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

(ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงิน
ส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน 468,912,800 บาท ให้กองทัพบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) จ้านวน 47 โครงการ ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้หน่วยงานทหารช่างของกองทัพบกเข้าส้ารวจพ้ืนท่ีและประมาณ

การโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลความต้องการงบประมาณเสนอให้กองทัพบก
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการนี้กรมการทหารช่างได้สรุปข้อมูลความต้องการงบประมาณ  
จ้านวน 47 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยมีความต้องการงบประมาณ จ้านวน 472 ,320,900 บาท เพื่อขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

2. กห. จัดท้ารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อ ครม. ตามมาตรา 27  
แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง  
การด้าเนินกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 
ดังนี ้

ช่ือกิจกรรม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้า ประจ้าปี 2561 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

รายละเอียดกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ กองทัพบกได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในการด้าเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชน และการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ตามแนว

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

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า การเก็บกักน้้า รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พระราชด้าริ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันในด้านการจัดการทรัพยากรชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ 

รายละเอียดกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิด
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ  
ท้าหน้าที่ประสานงาน ก้าหนดแผนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นจังหวัดและภาครัฐเพื่อปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างน้้าให้เหมาะสม 
โดยมีกองทัพบกสนับสนุนก้าลังพลและเครื่องมือช่างในการด้าเนินงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ก้าหนดแผนการ
ด้าเนินการ จ้านวน 47 โครงการ ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ดังน้ี 

รายละ เอี ยดกิ จกรรม  มาตรการ ห รือ โครงการ ภ าค เหนื อ  36  โครงการ ในพื้ นที่  6  จั งหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โครงการ ในพื้นท่ี 1 จังหวัด ภาคกลาง 2 โครงการ ในพื้นที่ 1 จังหวัด ภาคใต้ 8 โครงการ 
ในพื้นที่ 1 จังหวัด รวม 47 โครงการ ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด 

แผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการหรือโครงการ 1) การขุดลอกดินตะกอนและวัชพืชในแหล่งน้้า คลอง 
แม่น้้า และอ่างเก็บน้้าที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้า รวมปริมาณดินขุดลอกทั้งหมด 6 ,899,572 ลูกบาศก์เมตร  
2) การขนย้ายดินตะกอนที่ได้จากการขุดไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะและปรับพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์  
3) การท้าแก้มลิงข้างแหล่งน้้าเพื่อใช้ในการเก็บกักน้้าในช่วงที่ปริมาณน้้ามากและระบายออกมาใช้ในช่วงที่ปริมาณน้้า 
ในแหล่งน้้าลดน้อยลง 4) การเช่ือมต่อแหล่งน้้าในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนเพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนท่ี 

ระยะเวลาด้าเนินการ 6 เดือน (เริ่มด้าเนินการตั้งแต่วันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 
ประมาณการรายจ่าย 468,912,800 บาท 
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 

รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็นที่ กค. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันท้าการ  
วันสุดท้ายของเดือน ก.ย. 2561เพื่อน้าไปใช้ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ผลผลิต 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า การเก็บกักน้้าให้กับแหล่งน้้า คลอง แม่น้้า และอ่างเก็บน้้า  
เพื่อช่วยบรรเทา/แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน  
ท้าให้ชุมชนได้มีแหล่งน้้าที่จะน้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการท้าการเกษตร ซึ่งจะช่วยท้าให้คุณภาพชีวิต  
ของชุมชนดีขึ้น 

3. ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบในหลักการ 
ให้กองทัพบกใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ้ า เป็ น  ที่  กค . อนุมั ติ ให้ ขยายเบิ กจ่ าย เงินงบประมาณ ถึ งวันท้ าการสุดท้ ายของเดื อน ก .ย . 2561  
แล้วจ้านวน 468,912,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้า ประจ้าปีงบประมาณ 
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2561 จ้านวน 47 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยให้กองทัพบกเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ กห. เพ่ือเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่ก้ากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อสั่งการให้น้าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป ตามนัยข้อ 10 (3) ของระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น พ.ศ. 2560  
ตามความเห็น สงป. 

4. การด้าเนินโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณประเทศ กองทัพบกจึงได้ด้าเนินการ
จัดท้ารายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ตามมาตรา 27 ของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  
พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การด้าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณประเทศหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) รับความเห็นของส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กรณีโครงการบึงหญ้า ต้าบลหนองจิก อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และความเห็นของส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้้า คูคลองต่างๆ  
ในปีต่อๆ ไป ไปด้าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงกลาโหมส่งแผนการด้าเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติเพื่อ
น้าไปประกอบเป็นแผนด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศในภาพรวมต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อ เพิ่ม สภาพคล่อ ง ให้ เ กษตรกรรายย่อ ย  
และให้เห็นชอบงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จ้านวนทั้งสิน 16,3058 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กค. หารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาจัดท้ามาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย  

ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายเวลาช้าระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และโครงการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. โครงการขยายเวลาช้าระหน้ีให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. 
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และส่งเสริมเกษตรกรลูกค้า  

ธ.ก.ส. ฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. จ้านวน 3.81 ล้านราย 
1.3 ระยะเวลาโครงการ : วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
1.4 วิธีด้าเนินโครงการ : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาช้าระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา  

3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ โดยต้องแสดงความประสงค์ 
เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และก้าหนดให้ช้าระดอกเบี้ยเงินกู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในกรณี 
ที่มีหนี้เงินกู้เป็นภาระหนักให้ด้าเนินการตามโครงการสินเช่ือเพื่อฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม
วิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นรายๆ ไป นอกจากนี้ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการจะรับการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจัดหาปัจจัย 
การผลิตได้ รวมทั้ง ธ.ก.ส. จะส่งเสริมการออมเงินท่ีเหมาะสมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1.5 งบประมาณ : ธ.ก.ส. รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ
เกษตรกรรายย่อย 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและเพื่อลดต้นทุนในการประกอบ

อาชีพของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. 
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ทีได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท 
2.3 ระยะเวลาโครงการ : วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
2.4 วิธีด้าเนินโครงการ : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ส้าหรับตน้เงินกู้ท่ีไม่เกิน 300,000 บาท 

เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ท้ังนี้ ในส่วนต้นเงินกู้ท่ีเกิดกว่า 300,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ 

2.5 งบประมาณ : รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี  
เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,305 ล้านบาท (ค้านวณจากต้นเงินคงเป็นหนี้  652,175 ล้านบาท  
เฉพาะต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรก ต่อราย) โดยก้าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 

1) งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส้าหรับ
วงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 จ้านวน 2,724.85 ล้านบาท 

2) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรืองบประมาณอื่น ตามที่ส้านักงบประมาณ
จะจัดสรร ส้าหรับวงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนท่ีเหลือ จ้านวน 13,580.15 ล้านบาท 

อน่ึง ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ้าเป็น พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ก้าหนดให้ส้านักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ส้านั กงบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน น้าเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ กค 
1006/11080 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ เพื่อพิจารณาน้ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จ้านวน 2,724.85 ล้านบาท ส้าหรับวงเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 พร้อมทั้ งได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0201/11082 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ เพื่อขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 13,580.15 ล้านบาท ส้าหรับวงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรของ
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะด้าเนินการได้ เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการตามนัยข้างต้น และหาก ธ.ก.ส. ได้รับงบประมาณไม่ครบถ้วน ธ.ก.ส. จะด้าเนินการลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรเป็นระยะเวลาตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้เท่านั้น เพื่ อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
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2.6 เงือนไขอื่นๆ : ธ.ก.ส. ขอแยกโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นบัญชีโครงการ
ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และขอน้าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ รวมถึ ง
ดอกเบี้ยที่พึงได้มาบวกกลับก้าไรสุทธิ เพื่อค้านวณโบนัสพนักงาน และปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

มติ ครม. : 1. รับทราบโครงการขยายเวลาช้าระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ด้าเนินโครงการ

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฯ ให้ด้าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านัก

งบประมาณ 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

4. ให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการปรับปรุงการก้าหนดเขตพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ โดยตัดจังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองบัวล้าภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 พฤษภาคม 2560 
และ 11 กรกฎาคม 2560) ก้าหนดให้เป็นเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้รวมทั้งก้าหนดจังหวัดที่เป็นพื้นที่  
งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการที่เหลืออยู่จ้านวน 22 จังหวัด ให้รวบอยู่ในร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เพียงฉบับเดียว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 อนุมัติหลักการร่างพระราช

กฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ รวม 14 ฉบับ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองบัวล้าภู 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ 1. รวม 5 ฉบับ ในเขตพื้นที่  
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับผู้แทน มท. 
(กรมการปกครองและกรมโยธาธิการและผังเมือง) และมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ 

“เนื่องจากมาตรา 3 ของร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ก้าหนดให้ยกเลิกท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเดิมเคย
ประกาศเป็นพ้ืนที่งดอนุญาตตั้งสถานบริการไว้ตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดก้าแพงเพชร 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวั ดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร  
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล้าภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้ง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก้าหนดท้องที่งด
อนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



28 

 

สถานบริการ พ.ศ. 2545 แต่การก้าหนดยกเลิกการงดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตามแนวทาง
ที่ มท เสนอ ตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ 1. ดังกล่าว ในขณะที่พระราชกฤษฎีกางดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการยังคงมีผล
ใช้บังคับอยู่จะก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้กฎหมายและประชาชนทั่วไปได้ เน่ืองจากชื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ยังคงมีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นท้องที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ ประกอบกับ มท. ได้เสนอก้าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือ
อนุญาตให้ต้ังสถานบริการในท้องที่จังหวัดอื่น ซ่ึงเดิมเคยก้าหนดเป็นท้องที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการเช่นเดียวกับ
กรณีจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้กฎหมายรวมทั้งประชาชนทั่วไป จึงเห็นว่า มท.  
ควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาก้าหนดพ้ืนที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการเสียใหม่ โดยตัดรายชื่อจังหวัดกาญจนบุรี
รวมท้ังจังหวัดอื่นที่ก้าหนดเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ ออกจากพระราชกฤษฎีกาก้าหนดพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการฯ แทนการก้าหนดยกเลิกเฉพาะท้องท่ีในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นรายจังหวัดตามที่ มท. เสนอ” 

3. มท. จึงได้ด้าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อปรับปรุงการก้าหนดพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ โดยตัดจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองบังล้าภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ก้าหนดเขต
พื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ 1. ออกจากพระราชกฤษฎีกาก้าหนดพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการแทนการก้าหนดยกเลิกเฉพาะท้องที่ในร่างพระราชกฤษฎีกาเป็นรายจังหวัดตามความเห็น สคก. ในข้อ 2.  
ซึ่งจะท้าให้มีจังหวัดที่เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เหลืออยู่จ้านวน 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดห นองคาย 
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสมควรก้าหนด
จังหวัดที่เป็นพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตจังหวัดเป็นพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ ซึ่งมีอยู่สองฉบับให้มารวมอยู่ในพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาความซ้้าซ้อนในการใช้บังคับ
กฎหมาย 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจากมีการก้าหนดเขตพื้นที่  

เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการขึ้นในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองบัวล้าภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก้าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันที่ 17 – 
21 ก.ค. 2561 และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการติดตามผลการเยือนฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กต. รายงานผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันที่ 17 – 21 ก.ค. 

2561 โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – 
ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission : HLJC) ครั้งที่ 4 ร่วมกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือ
เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยผลการประชุมฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ดังนี ้

1. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (CPTPP) 
ผลการหารือ/การด้าเนินการ ฝ่ายไทยย้้าความมุ่งมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP พร้อมที่จะแสดง 

ความสนใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการทันทีที่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมที่จะช่วยเหลือไทยในทุกด้าน 
ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีบทบาทเป็นสะพานเช่ือมโยงให้ไทยสามารถหารือกับประเทศสมาชิก CPTPP อื่นๆ โดยทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องที่จะเร่งรัดการหารือระดบัเทคนิคระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่น 
ซึ่งมีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง ที่กรุงโตเกียว 

สิ่งที่ฝ่ายไทยควรด้าเนินการต่อไป เตรียมการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย โดยร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่น 
อย่างใกล้ชิดผ่านกลไกการหารือระดับเทคนิคระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศกับหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่น 
และช่องทางอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานหลัก พณ. หน่วยงานสนับสนุน กต./อก./กค./กษ./รง./สศช. 
2. ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) 

ผลการหารือ/การด้าเนินการ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะด้าเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วเพื่อยกระดับ JTEPA ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมพิจารณาข้อบทใหม่ๆ แต่ที่ส้าคัญควรท้าให้ JTEPA  

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

ช่วยก้าหนดทิศทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่น
ให้มีความชัดเจนและเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจร่วมกันมากขึ้น  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
อุตสาหกรรมสาขาใหม่ๆ ในไทย อาทิ ระบบราง ซึ่ งช่วยสนับสนุน 
การพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม  
และยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ ปุ่น จะช่วยส่งเสริม 
การลงทุนของภาคเอกท้องถิ่นญี่ปุ่นในไทยมากขึ้นและน้าไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยควรมีความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ของไทยและ Society 5.0 กับ Connected Industries ของญี่ปุ่นในปัจจุบันและนโยบาย 
ในอนาคต 

สิ่งที่ฝ่ายไทยควรด้าเนินการต่อไป ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นด้าเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
โดยผลักดันให้มีความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสองฝ่าย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กต. หน่วยงานสนับสนุน พณ./อก./กษ./ศธ./กค./สกท./ดศ./วท./สสว./กก./รง./สศช. 
3. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

ผลการหารือ/การด้าเนินการ ท้ังสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ RCEP บรรลุผลการเจรจา
โดยส่วนใหญ่ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมแสดงความยืดหยุ่นเพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้าและพร้อมร่วมมือ 
กับญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนการเจรจา โดยไทยจะพยายามเต็มที่ในการประสานท่าทีในกลุ่มอาเซียน และขอให้ญี่ปุ่นแสดง
บทบาทน้าในการเจรจาและช่วยผลักดัน AFPs (ASEAN FTA Partners) อีก 5 ประเทศ 

สิ่งที่ฝ่ายไทยควรด้าเนินการต่อไป ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อให้ RCEP บรรลุผลการเจรจาโดยส่วนใหญ่ภายในสิ้นปีนี้ 
โดยฝ่ายไทยแสดงความยืดหยุ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้าและประสานท่าทีในกลุ่มอาเซียน
เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานหลัก พณ. หน่วยงานสนับสนุน กต./อก./กค./กษ./สศช. 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)  

ผลการหารือ/การด้าเนินการ ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะร่วมมือเพื่อจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิศวกรและบุคลากร 
ทางเทคนิคในรูปแบบ KOSEN ของญี่ปุ่นแห่งแรกในไทย ซึ่งจะรองรับการขยายการลงทุนของเอกชนญี่ปุ่นในไทยและ
ภูมิภาคด้วย และจะร่วมมือด้าน HRD ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Flex Campus 
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนและปิดส้านักงาน
ในไทย โดยเฉพาะใน EEC มากขึ้น 

สิ่งที่ฝ่ายไทยควรด้าเนินการต่อไป ผลักดันการจัดตั้งสถาบัน KOSEN ในไทยและร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่น 
ในการพัฒนา HRD ในสาขาต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่้า โครงการ Flex 
Campus รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการลงทุนและเปิดส้านักงานของสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นในไทย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กต./ศธ./วท./อก./สกพอ. หน่วยงานสนับสนุน สศช./ดศ./กษ./คค./พณ. 
5. ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น  

ผลการหารือ/การด้าเนินการ ทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระหว่างไทย – ญี่ปุ่น 
และจะหารือต่อไปเกี่ยวกับสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย  
โดยฝ่ายญี่ปุ่นยินดีที่ไทยจะเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ในปีนี ้

สิ่งที่ฝ่ายไทยควรด้าเนินการต่อไป เร่งจัดประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผน Action Plan  
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การด้าเนินความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น เพื่อน้าไปหารือกับฝ่ายญี่ปุ่นให้ เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป  
และด้าเนินการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้เป็นไปตามแผน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานหลัก กต. หน่วยงานสนับสนุน มท./อก./กษ./ทส./พณ./ศธ./กก./ททท./สกท. 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมอบหมายให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนฯ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในท้องที่ต้าบลเวียง ต้าบลโป่งน้้าร้อน ต้าบลม่อนปิ่น ต้าบลสันทราย ต้าบลแม่คะ และต้าบลแม่สูน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในท้องที่ดังกล่าว 
และติดประกาศให้ผู้มสี่วนได้เสยีได้ตรวจดูและยืน่ค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก้าหนดปิดประกาศ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในท้องที่ที่จะ

ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนท่ีทับซ้อนกับพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต้าบลสันต้นหมื้อ ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอแม่อาย และต้าบลเวียง ต้าบลแม่คะ อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
ให้เป็นเขตปฏิบัติที่ดิน พ.ศ. .... เห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ ส.ป.ก. ตรวจสอบพื้นที่ที่จะด้าเนินการ
ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง หากมีที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้ก้าหนดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินและสัญลักษณ์สีแสดง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าว  
จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน และเป็นไปตาม

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

เพื่ อ ให้ การออกกฎกระทรวงด้ า เนิ นการได้ โดยรวด เร็ ว  
และเพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมืองรวมทั้งขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค้านึงถึงการควบคุมการก่อสร้าง
ต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้้าในพื้นที่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....  ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310761 
 

เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] 

 

สารัตถะ : สคก. ขอเสนอผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่  ครม .  ขอรับ ไปพิจารณาก่อนรับหลักการ  
(ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (ครบก้าหนดส่งคืนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561) มาเพื่อด้าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42/2561 วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 ที่ประชุมได้พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  
กับคณะ เป็นผู้เสนอแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
ตามมาตรา 133 และมาตรา 263 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบข้อบังคับการประชุมสภานิติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 113 โดยให้รอการพิจารณาไว้ภายในก้าหนด 30 วัน (ซ่ึงจะครบก้าหนดในวันที่ 4 ส.ค. 2561) 

2. สลค. ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่ให้ สคก. พิจารณาด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว 
3. สคก. เสนอว่า 

3.1 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอเสร็จแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ส้านักงานปลัดกระทรวงและกรมปศุสัตว์) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมอนามัย) และ สศช. สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ก้าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
มีภารกิจด้าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ 
และราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมส้าหรับการดูแลสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการดูแลโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้
อย่างไรก็ดี  เนื่องจากหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังขาดรายละเอียดในเรื่องของค่าธรรมเนียม 

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

เพื่อให้การด้าเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับ
การพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการให้บริการจัดท้าสมุดประจ้าตัวสัตว์เลี้ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์เลี้ยงด้วย  
จึงเห็นควรก้าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไว้เป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อน้ามาใช้บริหารจัดการการด้าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ส่วนกรณีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งมีสัตว์จรจัดอยู่ในการดูแลเป็นจ้านวนมากนั้น เห็นควรก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินการขึ้นทะเบียนส้าหรับกรณีนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อมิให้เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายเกินสมควร ส้าหรับการก้าหนด
โทษควรก้าหนดอัตราโทษโดยมีโทษปรับช้ันต่้า “ไม่น้อยกว่าห้าพันบาท” และขั้นสูง “ไม่เกินสองหมื่นบาท” เพื่อให้สอดคล้อง 
กับอัตราโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และยังท้าให้การด้าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้
บรรลุผลได้ อนึ่ง กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งมีหลักการท้านองเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ โดยได้ก้าหนดรายละเอียดต่างๆ ตามข้อสังเกตที่ได้ชี้แจงไว้ด้วย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พิจารณา ก่อนน้าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อด้าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีของอนุมัติหลักการ 

มท. (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ) เห็นชอบกับหลักการของร่างพระราชบัญญั ตินี้  
และมีข้อสังเกตว่า โดยที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ การที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดจะด้าเนินการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ขอให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละราชการส่วนท้องถิ่น 

สธ. (กรมอนามัย) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นไปเพื่อก้ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ก้าหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ตามประเภทกิจการที่ก้าหนดไว้ 
ในประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และปัจจุบันกิจการเลี้ยงสัตว์ 
ถูกก้าหนดเป็นกิจการที่ต้องดูแลเรื่องสุขลักษณะด้วย แต่โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไม่มีหลักการ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในท่ีสาธารณะ ซึ่งเป็นที่มาของโรคระบาด
จากสัตว์สู่มนุษย์ น้ามาซึ่งการเสียชีวิติและเป็นการเพิ่มภาระของภาครัฐ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
ของประชาชน จึงเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ 

สศช. เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และมีข้อสังเกตว่า โดยที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีหลาย
รูปแบบ การที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดจะด้าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้  
ขอให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละราชการส่วนท้องถิ่น 

3.2 ส้าหลับ สคก. น้ันเห็นว่า 
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจดัสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดยสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ) มีสาระส้าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพื่อก้าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
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ก้าหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงน้าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและก้าหนดโทษส้าหรับความผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 

- ขณะนี้  กษ. โดยกรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาจัดท้าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
กานจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มีหลักการท้านองเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ) เสนอ  
แต่มีการก้าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยก้าหน ดให้รายได้ 
จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการการส่วนท้องถิ่น เพื่อน้ามาใช้บริหารจัดการในการด้าเนินการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง ก้าหนดเพิ่มอ้านาจเปรียบเทียบปรับให้กับพนักงานท้องถิ่นและการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมและเหมาะสมสอดคล้องกับหลักวิชาการ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอ คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พิจารณา ก่อนน้าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อด้าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ 

- ดังนั้น เพื่อให้การด้าเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการพิจารณาจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ จึงควรให้ กษ. (กรมปศุสัตว์) รับข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา หรือเสนอให้
คณะกรรมการป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้พิจารณาเป็นการเพิ่มเติมก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ จึงเห็นควรชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ) 
เพ่ือรอร่างพระราชบัญญัติแห่งชาติฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด้าเนินการของ กษ. เพ่ือพิจารณาไปในคราวเดียวกันต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการพิจารณาและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับ
หลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ] 

2. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติภายในก้าหนดเวลา พร้อมให้ แจ้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปด้ วยว่า ควรชะลอการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดภิาพสตัว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ) 
เพื่อรอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....ที่อยู่ระหว่าง  
การด้าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกันต่อไป 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างด้าเนินการยกร่าง แล้วน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 


