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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 
 

เรื่อง : ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหกรมปศุสัตวดําเนินกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว เพ่ือเปนฟารม
ตนแบบการใชแผนยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว 7,196 ราย โดยสนับสนุนแผนยางปูพ้ืนรายละ 4 แผน รวม 28,784 แผน  
ซึ่งกรมปศุสัตวไดดําเนินการจัดซื้อแผนยางปูพ้ืนไวเรียบรอยแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
โครงการสงเสริมการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  

โดยอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
งบประมาณรวม ๑๑๔,๓๑๔,๕๐๐ บาท จําแนกเปน 

๑) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว ดวยการสนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานแกอาสาปศุสัตว 
งบประมาณ ๑๙,๐๒๗,๐๐๐ บาท  

๒) กิจกรรมสงเสริมการใชแผนยางปูพ้ืนคอกในกลุมเกษตรกรเลี้ยงโคขุน งบประมาณ ๙๕,๒๘๗,๕๐๐ บาท  
ซึ่งกิจกรรมยอยแผนยางธรรมชาติปูพ้ืนคอกโคขุนเพ่ือการสงออก หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความเห็นวาควรสนับสนุน
เกษตรกรรายยอยแทน กรมปศุสัตวจึงไดดําเนินการตามความเห็นดังกลาว ดวยการปรับเปาหมายเปนเกษตรกรผูเลี้ยง 
โคเน้ือรายยอย จํานวน ๕,๒๘๕ ราย โดยใชยางแผนปูพ้ืน ๑๐ แผนตอราย รวม ๕๒,๘๕๐ แผน ซึ่งกรมปศุสัตวใชเงิน
อุดหนุนจัดซื้อแผนยางแบบใหเปลา ๗ แผนตอราย รวม ๓๖,๙๙๕ แผน และเกษตรกรซื้อสมทบ ๓ แผนตอราย  
รวม ๑๕,๘๕๕ แผน และผลการดําเนินการจนถึงปจจุบัน พบวามีเกษตรกรยื่นความจํานงเขารวมกิจกรรมเพียง ๑,๑๗๓ ราย 
ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย ๔,๑๑๒ ราย ท้ังน้ี สาเหตุมาจากเปนเกษตรกรรายยอยจึงขาดกําลังซื้อ ประกอบกับยังไมเห็น
ความสําคัญของการใชแผนยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว รวมท้ังไมมีตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรม จึงไมมั่นใจวาจะใชประโยชนไดจริง 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว) เรงรัด
ติดตามการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด รวมท้ังใหรับความเห็น
ของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชยางพาราภายในประเทศใหมากยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557  
โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดใหเจาของสัตวเลี้ยงนําสัตวเลี้ยง 
มาข้ึนทะเบียนสัตวเลี้ยง กําหนดโทษสําหรับความผิดของเจาของสัตวเลี้ยงผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ิน 
เพ่ิมอํานาจเปรียบเทียบใหกับเจาพนักงานทองถ่ิน และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 รับทราบผลการพิจารณาและขอสังเกตของรางพระราชบัญญัติ

ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ กับคณะ เปนผูเสนอ) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ โดยขอรับ 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไปพิจารณากอนรับหลักการ และสงคืนรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพ่ือรอรางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีอยูระหวาง
การดําเนินการของ กษ. เพ่ือพิจารณาไปในคราวเดียวกันตอไป และให กษ. รับขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย สคก. 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไปประกอบการพิจารณา แลวนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2. กษ. เสนอวา โดยท่ีพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงคเพ่ือ
การคุมครองสัตวมิใหถูกทารุณกรรมจากมนุษย และใหเจาของสัตวมีหนาท่ีในการจัดสวัสดิภาพสัตวอยางเหมาะสม  
แตยังไมปรากฏวามีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมทางทะเบียนและแมวาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือปองกันปญหาการทอดท้ิงสัตวในสาธารณะและเปนการปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กําหนดใหมีขอบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
แตขอบัญญัติดังกลาวยังไมครอบคลุมถึงการกําหนดหนาท่ีใหเจาหนาท่ีนําสัตวเลี้ยงไปข้ึนทะเบียนสัตวเลี้ยง ซึ่งปจจุบัน 
เกิดปญหาการทอดท้ิงสัตวในสาธารณะจํานวนมาก อันมีสาเหตุจากการท่ีเจาของสัตวไมจัดสวัสดิภาพใหมีการควบคุม
จํานวนสัตวของตน และบางสวนกอใหเกิดปญหาโรคระบาดสัตวและติดตอถึงมนุษย อันนํามาซึ่งการเสียชีวิตและเปนการเพ่ิม
ภาระของภาครัฐ ตลอดจนสงผลกระทบตอสุขาภาพอนามัยของประชาชน ดังน้ัน เพ่ือปองกันปญหาการทอดท้ิงสัตว 
ในท่ีสาธารณะและเปนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว จึงควรดําเนินการใหมีการควบคุม 
ทางทะเบียนและเพ่ิมความรับผิดชอบของเจาของสัตว รวมท้ังเพ่ิมบทบาทหนาท่ีและอํานาจของราชการสวนทองถ่ิน 
ในการดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินในการข้ึนทะเบียนสัตว 

3. กษ. กรมปศุสัตว ไดนํารางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีไปดําเนินการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 แลว โดยไดนําไปดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นรางกฎหมายผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซต www.lawamendment.go.th ตั้งแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561  
ถึงวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 โดยไดจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ คําช้ีแจงตาม
หลักเกณฑในการตรวจความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายดังกลาว ซึ่งไดเผยแพรผานทาง www.lawamendment.go.th พรอมท้ังไดเสนอแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาดวย 

มติ ครม. : นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา โดยท่ีหลักการของรางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีเปนประโยชนในการปองกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ซึ่งทําใหเจาของมีความรับผิดชอบตอสัตวเลี้ยงของตนมากข้ึน อยางไรก็ตาม  
ยังมีบทบัญญัติบางประการ เชน การข้ึนทะเบียนและการทําเครื่องหมายประจําสัตว การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
และอัตราคาปรับท่ีอาจเปนภาระแกประชาชนเกินสมควร คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รับรางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีกลับไปพิจารณาทบทวนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความ เห็นของนายกรัฐมนตรี  โดยจะตองไมเปนภาระแกประชาชน  
แลวเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 
  

http://www.lawamendment.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 

 
เรื่อง : ขอขยายระยะเวลาการชําระหน้ีเงินกูกองทุนออยและนํ้าตาลทราย เพ่ือชวยเหลือชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบการปรับโครงสรางหน้ีระหวางกองทุนออยและนํ้าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
โดยขยายระยะเวลาการชําระหน้ีจากเดิมตองชําระใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ออกไปอีกเปนเวลา
ประมาณ ๕ ป เพ่ือใหสอดคลองกับแหลงรายไดเพ่ือการชําระหน้ีท่ีชัดเจนตอไป 

2. ใหความเห็นชอบการขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินเพ่ือชําระหน้ีแกธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเปน 
และเหมาะสมตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบการใหความชวยเหลือและแกไข

ปญหาความเดือดรอนของชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559 ดังน้ี 
1.1 เห็นชอบการใหความชวยเหลือดานปจจัยการผลิตแกชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559  

ตามมติคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย โดยใหเงินชวยเหลือกับชาวไรออยในอัตรา 160 บาทตอตันออย  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวไรออยจากภาวะภัยแลง 

1.2 อนุมัติใหกองทุนออยและนํ้าตาลทราย กูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หรือธนาคารพาณิชยอ่ืน ตามมาตรา 27(6) แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามปริมาณออย 
ท่ีเขาหีบในฤดูการผลิตป 2558/2559 เพ่ือจายใหกับชาวไรออยแลวนําเงินรายไดของกองทุนออยและนํ้าตาลทราย 
ท่ีไดรับจากการขายนํ้าตาลทรายโควตา ก. และเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ของกองทุนออย
และนํ้าตาลทราย ตามมติคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายมาชําระหน้ี โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม 
ตรวจสอบ กํากับดูแลการจายเงินชวยเหลือชาวไรออยใหถึงมือชาวไรออยท่ีมีสิทธ์ิใหถูกตอง ครบถวน 

2 กองทุนออยและนํ้าตาลทรายไดลงนามในสัญญาเงินกู (ประจํา) กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการดําเนินการตามแนวทางการบริหารอุตสาหกรรม
ออยและนํ้าตาลทราย สอดคลองกับแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
ออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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13 กรกฎาคม 2559 มีวงเงินกู (ประจํา) 15,047,526,650.00 บาท เพ่ือนําไปชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559 ในอัตราตันออยละ 160.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
10 พฤษภาคม 2559 โดยมีแผนการชําระหน้ีเริ่มตนเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 4.00 ตอป โดยการนําเงินรายไดของกองทุนฯ ท่ีไดรับจากการจําหนายนํ้าตาลทราย โควตา ก. (5 บาท/กิโลกรัม) 
และเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายมาชําระหน้ีจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบการปรับโครงสรางหน้ีระหวางกองทุนออย 

และนํ้าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการชําระหน้ีจากเดิมตองชําระใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ออกไปอีกเปนเวลาประมาณ ๕ ป เพ่ือใหสอดคลองกับแหลงรายไดเพ่ือการชําระหน้ี 
ท่ีชัดเจนตอไป และใหความเห็นชอบการขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินเพ่ือชําระหน้ีแกธนาคารกรุงไทย  
จํากัด (มหาชน) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559 ซึ่งคณะกรรมการออย 
และนํ้าตาลทรายไดเห็นชอบแลว เปนการดําเนินการตามแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย 
สอดคลองกับแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการแลว 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 และเพ่ือใหระบบอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายมีเสถียรภาพ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  

อยางไรก็ตาม การขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินเพ่ือชําระหน้ีน้ัน เห็นควรใหกระทรวงอุตสาหกรรม  
มีความระมัดระวังอยางรอบคอบ และใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
อยางเครงครัด เพ่ือไมใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต 

มติ ครม. : 1. รับทราบการปรับโครงสรางหน้ีระหวางกองทุนออยและนํ้าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สําหรับแหลงเงินท่ีใชในการชําระหน้ีดังกลาว ใหกระทรวงอุตสาหกรรมใชจายจากเงิน
ของกองทุนออยและนํ้าตาลทรายท่ีมีอยู และรายไดท่ีคาดวาจะนําสงเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย ท้ังน้ี ใหกระทรวง
อุตสาหกรรมดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงของไทยภายใตองคการการคาโลกอยางเครงครัด 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย (ตามหนังสือกระทรวงพาณิชย ดวนท่ีสุด ท่ี พณ 0602/4559 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561  
และหนังสือกระทรวงพาณิชย ดวนท่ีสุด ท่ี พณ 0602/4842 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2561) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0905/193 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2561) 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ี นร 1114/5970 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561) ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 

 
เรื่อง : การเขารวมประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (London Conference on the 

Illegal Wildlife Trade) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

๑ เห็นชอบตอปฏิญญาลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (London Declaration on 
Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๗ แถลงการณคาซาเนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Kasane 
Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๘ แถลงการณฮานอยวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย 
(Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๙ และรางแถลงการณของการประชุมกรุงลอนดอนวาดวย
การคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พรอมรางคํามั่นสัญญาของประเทศไทย (Thailand commitments) 

๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรอง
ปฏิญญาลอนดอนฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ แถลงการณคาซาเนฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แถลงการณฮานอยฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแถลงการณ
ของการประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังน้ี หากจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแถลงการณของการประชุม
กรุงลอนดอนฯ และรางคํามั่นสัญญาของประเทศไทยในภาคผนวก ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญกอนการรับรอง  
ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การเขารวมการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (London Conference on 

the Illegal Wildlife Trade) สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. ปฏิญญาลอนดอนวาดวยการคาสัตวสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (London Declaration on Illegal 

Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองรวมกันของผูแทนรัฐบาลและกลุมองคกรระดับ
ภูมิภาค และเรียกรองใหประชาคมโลกรวมกันแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาท่ีผิดกฎหมาย พรอมท้ังกลาวถึงระดับ
และผลกระทบจากการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย รวมท้ังการดําเนินงานระหวางประเทศในการแกไขปญหา รวมท้ัง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปา
ท่ีผิดกฎหมายรวมกับประเทศตางๆ รวมท้ังเปนการแสดงบทบาทความ 
เปนผูนําในการแกไขปญหาดังกลาวในภูมิภาค และแสดงจุดยืนดานการอนุรักษ
ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การใหคํามั่นและเรียกรองใหประชาคมโลกสนับสนุนการดําเนินการในการขจัดตลาดท่ีมีการคาผลิตภัณฑสัตวปาและพืช
ผิดกฎหมาย การสรางกรอบทางกฎหมายและการยับยั้งท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมาย การพัฒนาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และการดําเนินการตอไป 

2. แถลงการณคาซาเนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Kasane Statement on Illegal Wildlife 
Trade) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแถลงการณฮานอยวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Hanoi Statement on 
Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนการแสดงเจตนารมณเพ่ิมเติมจากการประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งท่ี ๒  
อาทิ ความรวมมือดานตางๆ ผานขอตกลงระดับภูมิภาคเพ่ือลดอุปสงค อุปทานสินคาจากสัตวปาผิดกฎหมาย การสราง
เครือขายความรวมมือ เปนตน 

3. รางแถลงการณของการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife 
Trade Conference Statement) ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองรวมกันของผูแทน
รัฐบาลและกลุมองคกรระดับภูมิภาค และเรียกรองใหประชาคมโลกรวมกันแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาท่ีผิด
กฎหมาย การกลาวถึงผลกระทบจากการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย การสรางพันธมิตรเพ่ือรวมกันแกไขปญหา  
และการกลาวถึงการปดตลาดท่ีสัตวปาถูกคาอยางผิดกฎหมาย ตลอดจนการใหคํามั่นและเรียกรองใหประชาคมโลก
สนับสนุนการดําเนินการตามภาคผนวก ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีประเทศตางๆ ใหคํามั่นสัญญาไววาจะดําเนินการ โดยปจจุบัน 
ยังไมมีขอมูลแตไดมีการรางตัวอยางพันธะสัญญาสําหรับประเทศตางๆ ไวเปนแนวทาง 

4. กรมสนธิสัญญา กระทรวงการตางประเทศไดแจงขอคิดเห็น ดังน้ี 
4.1 ไมมีขอขัดของตอสารัตถะและถอยคําโดยรวมของปฏิญญาลอนดอนฯ แถลงการณคาซาเนฯ  

และแถลงการณฮานอยฯ หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนราชการเจาของเรื่อง  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย สามารถปฏิบัติ
ไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน และพันธกรณีของไทยภายใตความตกลง
ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการน้ีไวแลว และสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณ 
ทางการเมืองเพ่ือรวมกันแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย โดยสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต
อนุสัญญาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไดแก (๑) อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ (CITES) (๒) อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ  
(UN Convention on Transnational Organized Crime: UNTOC) และ (๓) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย 
การตอตานการทุจริต (UN Convention against Corruptions: UNCAC) ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวาง 
ภาคสวนตางๆ ในการแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายในภาพรวม โดยมิไดมีถอยคําหรือบริบทใด 
ท่ีมุงกอใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศข้ึนใหม และมิไดเปนการลงนามในเอกสารท้ังสามฉบับดังกลาว 
ดังน้ัน เอกสารท้ังสามฉบับจึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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4.2 ไมมีขอขัดของตอสารัตถะและถอยคําโดยรวมของรางแถลงการณฯ หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนราชการเจาของเรื่อง และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับ
นโยบายและผลประโยชนของไทย สามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน และพันธกรณีของไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการน้ีไวแลว 
และสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองเพ่ือรวมกันแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย  
ซึ่งประเทศไทยไดแสดงเจตนารมณท่ีจะมุงเสริมสรางความเขมแข็งในการใชบังคับกฎหมายและการจัดการปญหาทุจริต
คอรรัปชัน การปดตลาดท่ีมีการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และการสรางพันธมิตรระหวางภาคสวนตางๆ ในการแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายในภาพรวม  
โดยรางแถลงการณฯ มิไดมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีมุงกอใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศข้ึนใหม  
และมิไดเปนการลงนามในเอกสารท้ังสามฉบับดังกลาว ดังน้ัน เอกสารท้ังสามฉบับจึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4.3 ปฏิญญาลอนดอนฯ แถลงการณคาซาเนฯ แถลงการณฮานอยฯ และรางแถลงการณฯ เปนเรื่องเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับองคการระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทยและเก่ียวของกับหลาย
หนวยงาน ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะหนวยงานเจาของเรื่องควรพิจารณาเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กอนการดําเนินการเขารวมรับรองเอกสาร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอเอกสารท่ีจะมีการรับรองในการประชุมกรุงลอนดอน 

วาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย ครั้งท่ี ๔ ซึ่งประกอบดวย (๑) ปฏิญญาลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืช
ปาผิดกฎหมาย (London Declaration on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒) แถลงการณคาซาเนวาดวยการคา
สัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Kasane Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) แถลงการณฮานอย
วาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๔) รางแถลงการณ
ของการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference 
Statement) ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองรวมกันของผูแทนรัฐบาลและกลุมองคกร
ระดับภูมิภาค และเรียกรองใหประชาคมโลกรวมกันแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาท่ีผิดกฎหมาย และเปนการสงเสริม
ภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ สนับสนุนและสงเสริมการแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปา 
ท่ีผิดกฎหมายรวมกับประเทศตางๆ รวมท้ังเปนการแสดงบทบาทความเปนผูนําในการแกไขปญหาดังกลาวในภูมิภาค  
และแสดงจุดยืนดานการอนุรักษของประเทศไทยในระดับนานาชาติ 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรางแถลงการณของการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife 
Trade Conference Statement) ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2561 พรอมรางคํามั่นสัญญาของประเทศไทย (Thailand 
commitments) ในภาคผนวก ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ัง 
ใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการประชาสัมพันธและสรางการรับรูแกทุกภาคสวนไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบในการจัดทํารางความตกลงทางเทคนิคระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับ

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรือพาณิชยท่ีประกอบอาชีพโดยสุจริต 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. ให กห. จัดทําความตกลงทางเทคนิคระหวางกองทัพกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย สําหรับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรือพาณิชยท่ีประกอบอาชีพโดยสุจริต 

2. ใหผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย 

3. หากมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางความตกลงฯ โดยไมไดสงผลกระทบตอ
สาระสําคัญของรางความตกลงฯ ให กห. พิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย รวมพิจารณาและเห็นชอบรวมกันในรางความตกลงฯ ในการประชุม 

Navy to Navy Staff Talks ครั้งท่ี 9 และการประชุมคณะทํางานรวมการจัดระเบียบทางทะเล (Join Working Group 
on the Establishment of Order at Sea : JWG – EoS) ครั้งท่ี 13 ระหวางวันท่ี 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560  
ณ ประเทศไทย โดยพลเรือเอก Sunil Lanba ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย  
มีกําหนดการเยือนไทย ระหวางวันท่ี 9 – 15 ธันวาคม 2561 โดยมีกําหนดการท่ีจะลงนามในรางคามตกลงฯ  
ในเวลาดังกลาว ซึ่งรางความตกลงฯ มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพ่ือกําหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับเรือพาณิชยท่ีประกอบอาชีพโดยสุจริต (White Shipping) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสรางความตระหนักรู
สถานการณทางทะเล (Maritime Awareness) และสนับสนุนการปองกันการกระทําผิดกฎหมายในทะเล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบ เน่ืองจากรางความตกลงทางเทคนิค

ระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรือพาณิชยท่ีประกอบ
อาชีพโดยสุจริต (White Shipping) เปนการสนับสนุนการปองกันการกระทําผิดกฎหมายในทะเลและการคามนุษย  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กห./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการสนับสนุนการปองกันการกระทําผิดกฎหมาย 
ในทะเลและการคามนุษย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จึงเห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางความตกลงทางเทคนิคระหวาง
กองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรือพาณิชยท่ีประกอบอาชีพ 
โดยสุจริตในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงกลาโหม
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... เน่ืองจาก

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีความกาวหนาเปนอยางมากและมีระบบหลักประกันสุขภาพท่ีทําใหคนไทยสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพไดอยางท่ัวถึง สําหรับเรื่องการใหบริการดานสุขภาพน้ัน ซึ่งนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขแลว 
ยังมีหลายหนวยงานดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนใหมตามกฎหมายเฉพาะ ดวยแตละหนวยงานจะมีอิสระตอกัน จึงทําให 
การดําเนินงานในระบบสุขภาพขาดเอกภาพ ซ้ําซอนและสิ้นเปลือง มีการใชทรัพยากรไมเหมาะสม ดังน้ัน จึงสมควรใหมี
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายสุขภาพแหงชาติ และตรวจสอบ กํากับหนวยงาน
ดานสุขภาพตางๆ ท่ีดําเนินการในระบบสุขภาพท่ีเหมาะสม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัตดิังกลาว โดยมีขอสังเกต

ในรางมาตรา 6 ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ จํานวน 45 คน เห็นวามีจํานวนมากเกินไปจะเปน
การสรางภาระงบประมาณในการจายเบ้ียประชุม และกรรมการโดยตําแหนงพึงมีตามความจําเปน โดยเฉพาะ 
การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงบางตําแหนงเปนกรรมการ เชน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เน่ืองจากตําแหนงดังกลาวมีหนาท่ีตองใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องท่ีเก่ียวของอยูแลว และในกรณีท่ีมีกรรมการโดยตําแหนง เมื่อคณะกรรมการน้ันมีมติในเรื่องใด  
มติดังกลาวยอมผูกพันองคกรท่ีกรรมการโดยตําแหนงผูน้ันดํารงตําแหนงอยูดวย ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองตามแนวทาง 
การจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 

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

เพ่ือดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 
ท่ีมีเปาหมายสําคัญประการหน่ึงเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แหงชาติ เพ่ือใหมีการอภิบาลระบบบริการสุขภาพ และเพ่ือใหระบบ 
สุขภาพของประเทศมีเอกภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ
รองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 

 
เรื่อง : โครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือซื้อปจจัยการผลิต 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือซื้อปจจัยการผลิต  
โดยขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 6,500 ลานบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม

ออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ จํานวน 5 แนวทาง ไดแก 1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติออย
และนํ้าตาลทราย รวมท้ังกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมการนําออยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ ได 2) การเพ่ิมผลิตภาพออยและนํ้าตาลทราย 3) การกําหนดตนทุนมาตรฐานออยและนํ้าตาลทราย และมาตรฐาน
การผลิตนํ้าตาลทราย  4) การรักษาเสถียรภาพกองทุนออยและนํ้าตาลทราย และ 5) การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ออยและนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเน่ือง ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยใหเรงรัดการดําเนินการใหเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

2. คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งเรื่อง การแกไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 เพ่ือปรับปรุง
แกไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเปนสากลและสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายท่ีเก่ียวของกับการยกเลิกโควตานํ้าตาลทราย และการยกเลิกการกําหนดราคานํ้าตาลทราย
ท่ีใชบริโภคในราชอาณาจักร ซึ่งมีผลทําใหแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายใหมมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2561  

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีขอสั่งการในการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
ท้ังระบบ เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2561 โดยใหคํานึงถึงหลักการ ดังน้ี 1) แบงปนประโยชนจากออยและผลผลิตจากออย
ใหเปนธรรมตลอดสายการผลิตจนแปรสภาพ 2) คุมครองผูท่ีไดรับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตลาดโลก 
โดยเฉพาะชาวไรออย 3) มีระบบกองทุนเพ่ือรับผลกระทบ (Safety net) 4) จัดทําโครงการความมั่นคงทางอาหาร  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาใหกับเกษตรกร
ชาวไรออยในชวงเปลี่ยนผานน้ี โดยเฉพาะชาวไรออยรายเล็กใหสามารถ
เขาถึงปจจัยดานการผลิตท่ีจําเปนอยางเรงดวนโดยเร็ว ท้ังน้ี เพ่ือไมให
สงผลกระทบกับอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายและผูบริ โภค
ภายในประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5) สงเสริมการมีสวนรวมของชาวไรออยในการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ 6) ทําความเขาใจกับประชาชนและชาวไรออย
อยางท่ัวถึง ไมจํา กัดเฉพาะตัวแทนชาวไรออยท่ีเปนคณะกรรมการออยและ นํ้าตาลทราย  และกรรมการยอย 
และ 7) จัดทําระบบกํากับดูแลผลผลิตอ่ืนของออยท่ีเปนกลาง คูขนานกับระบบปจจุบันท่ีใชการถวงดุลระหวาง 
ผูมีสวนไดเสียตาง ๆ และใหศึกษาความเสี่ยง ผลกระทบ วิธีการท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถปองกันหรือเยียวยาแกไข
ผลกระทบจากการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายตามหลักการขางตน พรอมท้ังเสนอทางเลือก 
ในการดําเนินการโดยดวน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบโครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออย

เพ่ือซื้อปจจัยการผลิต โดยขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวน 6,500 ลานบาท เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวไรออยในภาวะราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลก
ตกต่ําอยางตอเน่ือง ประกอบกับขณะน้ีอยูระหวางการเปลี่ยนผานจากการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
ท้ังระบบ ซึ่งมีระยะการเปลี่ยนผานในชวงสองปแรก (ฤดูการผลิต ป 2560/2561 และป 2561/2562) และเกษตรกรชาวไรออย
จะสามารถเขาถึงปจจัยดานการผลิตท่ีจําเปน มีเงินทุนในการเพาะปลูก บํารุงรักษาพืชผล และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  
เปนการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ 
ในหลักการแลว เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

อยางไรก็ตาม การจัดทําโครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือซื้อปจจัยการผลิตน้ัน เห็นควรใหกระทรวง
อุตสาหกรรม ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล การจายเงินชวยเหลือชาวไรออยใหถึงมือชาวไรออยท่ีมีสิทธ์ิใหถูกตอง 
ครบถวน และใหมีการควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมดําเนินการอยางเครงครัด  
และรอบคอบ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดรายละเอียดคําจํากัดความ 
หลักเกณฑของผูผลิตท่ีมีรายไดต่ําหรือมีทรัพยากรไมสมบูรณ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีภายใตองคการการคาโลก 
อยางเครงครัด ตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงพาณิชยและสํานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดตั้งกลไกในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนิน
นโยบายของหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการอุดหนุนสินคาเกษตรใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงภายใตองคการการคาโลก 

3. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมช้ีแจงทําความเขาใจกับประเทศบราซิลวา การดําเนินนโยบายเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ออยและนํ้าตาลทรายของไทยเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงภายใตองคการการคาโลก และเปนไปตามท่ีไทยไดเคยแจงไว
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กับประเทศบราซิล 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 41/2561 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

101061 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2561 
 
สารัตถะ : คกก. พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  
ครั้งท่ี 1/2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561  

ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนประธาน ไดพิจารณา 
1. แนวทางการแกไขปญหามะพราว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดมาตรการหามการนําเขามะพราวช่ัวคราว 

ในชวงเวลา 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม) ของป 2561 ตามท่ีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยเสนอ 
โดยมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) แกไขระเบียบกระทรวงพาณิชย ภายใตอํานาจของประกาศ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการนําเขาสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 111) พ.ศ. 2539 และ (ฉบับท่ี 115)  
พ.ศ. 2539 และมอบหมายใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย นําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตร ี
ใหความเห็นชอบมาตรการตอไป 

2. การกําหนดคุณสมบัติผูไดรับการจัดสรรโควตาสินคามะพราว มะพราวฝอย เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราว 
ภายใตพันธกรณีความตกลงองคการการคาโลก (WTO) เพ่ิมเติม ท่ีประชุมมีมติใหคงคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการจัดสรร
โควตาสินคามะพราว มะพราวฝอย เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราว ตาม WTO 

3. การเพ่ิมบทลงโทษสําหรับผูไดรับหนังสือรับรองที่ ไมรายงานบัญชีสมดุลอัตราการแปรสภาพมะพราว
ผลเปนเน้ือมะพราวขาว ตามประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีท้ังหมดหรือบางสวน สําหรับเมล็ดถ่ัวเหลือง มะพราว เน้ือมะพราวแหง 
และนํ้ามันมะพราว ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมมีมติ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คกก. พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกมะพราวควรใหบริษัท 
ท่ีขออนุญาตนําเขาแสดงเอกสารการรับซื้อมะพราวจากเกษตรกร 
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาอนุญาตนําเขา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เห็นชอบกําหนดบทลงโทษสําหรับผู ไดรับหนังสือรับรองที่ ไมรายงานบัญชีสมดุล อัตราการแปรสภาพมะพราว
ผลเปนเน้ือมะพราวขาวในประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีท้ังหมดหรือบางสวน สําหรับเมล็ดถ่ัวเหลือง มะพราว เน้ือมะพราว
แหง และนํ้ามันมะพราว ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 

ครั้งท่ี 1/2561 เน่ืองจากปริมาณฝนและสภาพอากาศในปจจุบันเอ้ือตอการติดผล ทําใหผลผลิตมะพราวในประเทศ
เพ่ิมข้ึน จึงควรชะลอการนําเขาอีก 1 – 2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561) เพ่ือชวยเกษตรกรผูปลูกมะพราว 
รวมท้ังการเฝาระวังโรคใบเหลือง (Bogia coconut syndrome หรือ Coconut lethal yellowing) ท่ีประเทศปาปวนิวกินี  
ซึ่งเปนประเทศท่ีมีเขตติดตอกับประเทศอินโดนีเซียทางตะวันออก ดังน้ัน ควรเฝาระวังหรือหาวิธีการตรวจสอบโรคน้ี 
ในมะพราวนําเขา ซึ่งหากมีการระบาดในไทยจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีปลูกมะพราวในอนาคต ท้ังน้ี เพ่ือเปนการชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกมะพราวควรใหบริษัทท่ีขออนุญาตนําเขาแสดงเอกสารการรับซื้อมะพราวจากเกษตรกรเพ่ือใชประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตนําเขา 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ และใหกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปดําเนินการ 
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ี
เก่ียวของเรงรัดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และบริหารการนําเขาพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช
ใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) อยางเครงครัด 
รวมท้ังใหประสานงานกับกระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ในการกวดขันจับกุมการลักลอบนําเขาสินคาทางการเกษตรชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มะพราว  
นํ้ามันมะพราว และผลิตภัณฑจากมะพราว อยางเครงครัดและตอเน่ืองดวย 
 


