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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวและทบทวนการชดเชยดอกเบ้ียใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพด 
หลังฤดูทํานา อัตราเบ้ียประกันภัยไรละ 65 บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพ่ิม) พ้ืนท่ีเปาหมาย 2,000,000 ไร 
ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผูเอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไมเกิน 130,000,000 บาท 
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร โดยใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการอุดหนุนเบ้ียประกันภัยจากสํานักงบประมาณ
ตามข้ันตอนตอไป 

1.2 เปนตัวกลางระหวางเกษตรกรผูขอเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยตามโครงการสานพลังประชารัฐ
เพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ปการผลิต 2561/62 

2. ทบทวนการชดเชยอัตราดอกเบ้ียใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรตามโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ในประเด็นดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
จากรอยละ 3.01 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน เปนอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป เกษตรกรผูกูรับภาระรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาล
ชดเชยรอยละ 3.99 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินงบประมาณ 79,800,000 บาท ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
25 กันยายน 2561 อนุมัติจํานวน 60,000,000 บาท จึงเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 
19,800,000 บาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

3. มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดู
ทํานาระดับอําเภอ ทําหนาท่ีตรวจสอบเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศเขต 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือให เกษตรกรรวมมือกันดําเนินการโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการรับรองความเสียหาย
ของเกษตรกรท่ีไมไดอยูในเขตการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจัดสงขอมูล 
ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร ขอนําเสนอหลักการและรายละเอียดการดําเนินการ

ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 เห็นชอบ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค เพ่ือใชระบบประกันภัยในการดูแลความเสี่ยงภัยธรรมชาติ รูปแบบเดียวกับโครงการประกันภัย
ขาวนาป และคุมครองตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูเขารวมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพด
หลังฤดูทํานา 

2. พ้ืนท่ีเปาหมาย 2,000,000 ไร ใน 33 จังหวัด ไดแก ภาคเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร 
เชียงราย ลําพูน ลําปาง นาน แพร ตาก นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ 
บุรีรัมย ศรีสะเกษ มหาสารคาม รอยเอ็ด สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลาง 
จํานวน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี และภาคตะวันออก จํานวน 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี 
ครอบคลุมเกษตรกรผูเอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย 

3. เง่ือนไขการรับประกันภัย 
3.1 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใน

ใบรับรองการประกันภัยน้ี ท้ังน้ี จะตองเปนเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา  
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานาเทาน้ัน และท่ีไดข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวตามขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ป 2561/62 กับกรมสงเสริมการเกษตร 

3.2 รูปแบบการเอาประกันภัย คือ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานา โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนผูถือกรมธรรมประกันภัย 

3.3 อัตราเบ้ียประกันภัย จํานวน 65 บาท/ไร (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
3.4 วงเงินคุมครอง 

1) หมวดความคุมครองท่ี 1 ไดรับวงเงินคุมครอง จํานวน 1,500 บาทตอไร จากความเสียหายจาก 
นํ้าทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนท้ิงชวง ลมพายุหรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือนํ้าคางแข็ง ลูกเห็บ  
ไฟไหม หรือภัยจากชางปา ซึ่งภัยดังกลาวผูวาราชการจังหวัดไดมีการประกาศเปนเขต ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในระยะเวลาเอาประกันภัย 
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2) หมวดความคุมครองท่ี 2 ไดรับวงเงินคุมครอง จํานวน 750 บาทตอไร จากความเสียหายจากศัตรูพืช
หรือโรคพืชระบาด ซึ่งภัยดังกลาวผูวาราชการจังหวัดไดมีการประกาศเปนเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ในระยะเวลาเอาประกันภัย 

4. การอุดหนุนคาเบ้ียประกันภัยของรัฐบาล 
รัฐบาลจะอุดหนุนคาเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยท่ีเขารวมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน

การปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานาทุกราย ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 2,000,000 ไร 
5. ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวตามโครงการสานพลงัประชารฐั
เพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ถึงวันสุดทายท่ีตนขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 ยังคงยืนตนอยูในแปลง
เพาะปลูกกอนการเก็บเก่ียว (วันเพาะปลูกไมเกินวันท่ี 15 มกราคม 2562) 

6. การจายคาสินไหมทดแทน 
ผูรับประกันภัยจะพิจารณาจายสินไหมทดแทนจากแบบรายงานขอมูลความเสียหายจริงเพ่ือรับคาสินไหม

ทดแทน (กษ 02 เพ่ือการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว) ท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) กับทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ป 2561/62 กับกรมสงเสริมการเกษตร 

7. งบประมาณ รวมวงเงิน 130,000,000 บาท 
8. มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ท้ังน้ี 

ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอสังเกตของสํานักงบประมาณในการเสนอคณะรัฐมนตรี 3 ประเด็น ดังน้ี 
8.1 คาใชจายในการโอนเงินคาสินไหมทดแทนหรือคืนเบ้ียประกันภัย 10 บาทตอครั้ง เน่ืองจากปจจุบัน 

มีการโอนเงินในรูปพรอมเพย (PromptPay) ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรพิจารณาและเพ่ิมเติมรายละเอียดใหชัดเจน ขอเรียนวาปจจุบันเกษตรกรบางสวนยังไมไดลงทะเบียนในระบบ
พรอมเพย (PromptPay) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจึงตองโอนเงินคาสินไหมใหเกษตรกรผานบัญชีเงินฝาก 
เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วถึงมือเกษตรกร 

8.2 ความซ้ําซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนกรณีท่ีมีการชวยเหลืออ่ืนๆ จากหนวยงานภาครัฐ จึงขอใหเพ่ิมเติมขอมูล 
ในการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ขอเรียนวา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีเกษตรกรปลูกพืชไร ไดประสบภัยพิบัติจนพ้ืนท่ีเพาะปลูกมีพืชตาย 
หรือไดความเสียหายจริง จะไดรับเงินชวยเหลือ ในอัตราไรละ ๑,๑๔๘ บาท/ไร โดยชวยเหลือไดไมเกิน 30 ไร เทาน้ัน  
ซึ่งหากเปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานาท่ีประสบภัยพิบัติ 
จะไดรับเงินคาสินไหมทดแทนในอัตรา 1,500 บาท/ไร ตามจํานวนของพ้ืนท่ีสมัครเขารวมโครงการท่ีผานการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรเรียบรอยแลว ท้ังน้ี หากจะมีการไดรับความชวยเหลือซ้ําซอนในพ้ืนท่ีไมเกิน 30 ไร ท่ีไดรับความชวยเหลือ 
จากสองแหลงในอัตรา รวม 2,648 บาท/ไร แตเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูท่ี 4,624 บาท/ไร  
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ถือวาไดรับการชวยเหลือคิดเปนรอยละ 57.26 ของตนทุนการผลิตเทาน้ัน 
8.3 การมีสวนรวมของเกษตรกรในการรับคาเบ้ียประกันภัยในอัตราท่ีเหมาะสม โดยขอใหเปรียบเทียบกับโครงการ

ประกันภัยขาวนาป ขอเรียนวา จากสถิติตั้ งแตเริ่มตนโครงการประกันภัยขาวนาป ในป 2554 ท่ี เกษตรกร 
มีสวนรวมจายคาเบ้ียประกันภัย 50 บาท/ไร (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรอุดหนุนคาเบ้ียประกันภัย 
ใหลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรอีก 10 บาท/ไร) และท่ีเหลือรัฐอุดหนุน 69.47 บาท/ไร  
จากอัตราเบ้ียประกันภัย 129.47 บาท/ไร (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยมีพ้ืนท่ีเอาประกันภัยท้ังหมด 1,059,131 
ไร  (ร อยละ 1.73 ของพ้ืนท่ี เพาะปลูกท่ัวประเทศ) ซึ่ งการอุดหนุนค าเ บ้ียประกันภัยให เกษตรกรร วมจ าย 
ในลักษณะน้ีสงผลตอปริมาณพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการฯ และเขตพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการฯ ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงเทาน้ัน สงผลให
อัตราความเสียหาย* (loss ratio) ตอระบบประกันภัยสูงถึงรอยละ 556.91 ในป 2554 และ รอยละ 294.64 ในป 2555 
และถึงแมจะมีการปรับอัตราเบ้ียประกันภัยตามเขตพ้ืนท่ีเสี่ยง 5 เขต ในป 2556 แลวก็ตาม อัตราความเสียหายตอระบบ
ประกันภัยยังคงสูงมาก เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวนนอยมาก (มีพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเพียง 120 ไร จากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท้ังหมด 62 ลานไร คิดเปนรอยละ 0.0001 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ัวประเทศ) ดังน้ัน ในป 2559 เพ่ือใหอัตราเบ้ีย
ประกันภัยลดลงในระดับท่ีเหมาะสม กระทรวงการคลังจึงไดปรับเปลี่ยนนโยบายใหลูกคาสินเช่ือท่ีเพาะปลูกขาวของธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเขามาอยูในระบบประกันภัย โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดอุดหนุน
คาเบ้ียประกันภัยท้ังหมดท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐใหการอุดหนุน ทําใหพ้ืนท่ีเขารวมโครงการประกันภัยสูงถึง 27,176,735 ไร 
อัตราเบ้ียประกันภัยปรับลดลงเปน 100 บาท/ไร และ 90 บาท/ไร ตามลําดับ อยางไรก็ดี ในป 2561 เกษตรกรท่ัวไปท่ีไมใช
ลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมจายเอง 36 บาท/ไร โดยมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ  
อยูท่ี 694,658 ไร (รอยละ 2.29 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมดของเกษตรกรท่ัวไปท่ีไมใชลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร) และโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานาตองการใหชาวนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการผลิต ไมปลูกขาวตลอด เกษตรกรมีความเสี่ยง รัฐจึงควรดูแลเกษตรกรในเรื่องความเสี่ยงเพ่ือใหเกษตรกร 
มีแรงจูงใจเขารวมโครงการมากข้ึน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนการผลิตในอนาคต 

9. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีหนังสือขอความอนุเคราะหจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหนํา
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทบทวนการชดเชยดอกเบ้ียภายใตการดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 ตามความเห็นสํานักงบประมาณท่ีชดเชยดอกเบ้ีย
สินเช่ือตามโครงการใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 
168,000,000 บาท แบงเปน 

9.1 คาชดเชยดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 60,000,000 บาท 
9.2 คาชดเชยดอกเบ้ียเพ่ือเสริมสภาพคลองแกสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตขาวโพด

เลี้ยงสัตวจากเกษตรกร จํานวน 108,000,000 บาท 
ซึ่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ขอใหทบทวนอัตราดอกเบ้ียในคาชดเชยดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุน
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การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ใหคงท่ีท่ีอัตราดอกเบ้ียตามท่ีเสนอคืออัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป เกษตรกรผูกูรับภาระรอย
ละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยรอยละ 3.99 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ใหเหตุผลวา การสนับสนุนสินเช่ือตามโครงการขางตน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรตองจายสินเช่ือ
ใหแกเกษตรกรรายยอยมีความเสี่ยงคอนขางสูง และตองกํากับดูแลอยางใกลชิด อัตราดอกเบ้ียท่ีคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบในอัตราดังกลาวน้ัน ไมครอบคลุมคาใชจายตนทุนเงินและตนทุนการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหชดเชยดอกเบ้ียสําหรับสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในอัตรา รอยละ 3.99 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน 
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย สําหรับวงเงินเพ่ือการน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน 19,800,000 บาท ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจัดทํารายละเอียดท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามข้ันตอน
ตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 
  



6 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : รายงานผลการดําเนินโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 

โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา)  
ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมสงเสริมการเกษตร) 

ดําเนินโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน ในพ้ืนท่ี 78,954 ไร จํานวน 1,973,850 ตน ตอมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560  
อนุมัติใหปรับแผนการดําเนินโครงการ โดยขยายพ้ืนท่ีเปน  109,409 ไร จํานวน 3,877,134 ตน เน่ืองจากพบวา 
การระบาดขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราว 
ไดอยางยั่งยืน ครอบคลุมพ้ืนท่ี และตัดวงจรการระบาดไมใหแพรระบาดไปยังพ้ืนท่ีแหงใหม และพืชชนิดอ่ืน และเพ่ือให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีระบาดท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของหนอนหัวดํา 29 จังหวัด โดยกําหนด
มาตรการดําเนินงานในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 5 มาตรการ ไดแก 1) มาตรการสรางการรับรูและการมีสวนรวม  
2) มาตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ( ตัดทางใบเผา ปลอยแตนเบียนบราคอน ใชสารเคมีฉีดเขาตนและพนทางใบ)  
3) มาตรการทางกฎหมาย 4) มาตรการเฝาระวัง/สํารวจ และ 5) มาตรการสรางสวนใหมทดแทนและสงเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราวไดอยางยั่งยืน ครอบคลุม
พ้ืนท่ี และตัดวงจรการระบาดไมใหแพรระบาดไปยังพ้ืนท่ีแหงใหม  
และพืชชนิดอ่ืน และเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีระบาดท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2560 วันพุธท่ี 24 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนสิงหาคม 2561 และแนวโนมเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนสิงหาคม 2561 และแนวโนมเดือน
กันยายน - ตุลาคม 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกรในเดือน ส.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 148.07 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ส.ค. 2560  

รอยละ 4.84 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.06 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาเพ่ิมขึ้น ไดแก  
ขาวเปลือกเจา ยางพารา ลองกอง มังคุด ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ ดัชนีราคาปรับตัวลดลงรอยละ 2.98 โดยสินคาสําคัญ
ท่ีมีราคาลดลง ไดแก ขาวเปลือกเจา ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตรในเดือน ส.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 125.60 ลดลงจากเดือน ส.ค. 2560 รอยละ 
2.98 สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ขาวเปลือกเจา ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก 
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. ท่ีผานมาดัชนีราคาลดลงรอยละ 2.16 โดยสินคา
ท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ลองกอง มันสําปะหลัง สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก สับปะรด สุกร 

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือน ส.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 117.89 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ส.ค. 2560 
รอยละ 8.06 สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจา ยางพารา ลองกอง มังคุด ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ  
สินคาผลผลิตลดลง ไดแก สับปะรด มันสําปะหลัง สุกร และกุงขาวแวนนาไม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. ท่ีผานมา
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.98 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา 
ลองกอง และไกเน้ือ สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก สับปะรด มะพราว และสุกร 

แนวโนมเดือน ก.ย. - ต.ค. 2561 
เดือน ก.ย. 2561 วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือน ก.ย. 2561 อยูท่ีระดับ 157.09 เพ่ิมข้ึนจากเดือน 

ก.ย. 2560 รอยละ 2.28 ดัชนีราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น รอยละ 8.84 สินคาสําคัญท่ีราคาเพ่ิมขึ้น ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไกเน้ือ ไขไก และลองกอง ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงรอยละ 6.02 สินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต 
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว สุกร ไกเน้ือ และกุงขาวแวนนาไม 
สินคาท่ีมีผลผลิตออกมากในชวงเดือน ก.ย. 2561 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไขไก และสุกร 
เดือน ต.ค. 2561 ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาอยูในระดับดี และดัชนีราคาคาดวาจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือน ต.ค. 2560 ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อาทิ ขาวเปลือกเจา ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว สุกร และไขไก 

มติ ครม. : ทราบตามท่ี กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

241061 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ จํานวน 3 ราย ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณมีตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงวาง เน่ืองจากผูท่ีครองตําแหนงเดิมไดรับ 

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร

ระดับสูง เพ่ือทอแทนผูท่ีครองตําแหนงเดิมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
(1) นายวราวุธ ชูธรรมธัช ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมวิชาการเกษตร แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(2) นางอุมาพร พิมลบุตร ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมประมง แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3) นายปราโมทย ยาใจ ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมพัฒนาท่ีดิน แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงาน
องคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการท้ัง 3 ราย ดังกลาวใหดํารง
ตําแหนงตอไปแลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอยมีความ
ตอเน่ือง และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : ขอยกเวนมตคิณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชุนในพ้ืนท่ีปาชายเลน ในทองท่ีอําเภอขนอม และอําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหยกเวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
และวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2556 เพ่ือนําท่ีดินท่ีเปนปาชายเลน ทองท่ีอําเภอเมือง และ
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้ือท่ี 2,000 ไร ไปดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอเรื่อง ขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการจัดท่ีดิน 

ทํากินใหชุมชน ในพ้ืนท่ีปาชายเลน ในทองท่ีอําเภอขนอมและอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหการดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีปาชายเลนไมขัดกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันท่ี  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ห ามมิ ใหอ นุญาตการใชประโยชน พ้ืน ท่ีป าชายเลนในทุกกรณี ท้ังภาครั ฐและเอกชน  
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2556 เรื่อง การดําเนินการโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ  
มีความจําเปนตองเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปา และจะตองมีการปลูกปาทดแทนเพ่ือการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดลอม
ของพ้ืนท่ีดวย และสามารถจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนและจัดท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยใหชุมชนในทองท่ีจังหวัดชายฝงทะเลได 
ตามนโยบายรัฐบาล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในการเสนอขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการ 

จัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ในพ้ืนท่ีปาชายเลน ในทองท่ีอําเภอขนอมและอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหสามารถ
จัดท่ีดินทํากินและจัดท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล ท้ังน้ี หนวยงานมีขอสังเกตเพ่ิมเติมดังน้ี กรมประมงให
ขอสังเกตวา หากพ้ืนท่ีดังกลาวอยูภายใตขอกฎหมายของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 5 วาดวยท่ีจับสัตวนํ้า เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการตามมาตรา 62 หามมิใหผูใดทําการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินใหผิดไปจากสภาพท่ีเปนอยู เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงาน

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

เพ่ือใหสามารถจัดท่ีดินทํากินและจัดท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย 
ตามนโยบายรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เจาหนาท่ี เพ่ือใหการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนเปนไปอยางถูกตองตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมตอไปดวย และกรมพัฒนาท่ีดินไดตรวจสอบ พ้ืนท่ีขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการจัดท่ีดินใหชุมชน 
ในพ้ืนท่ีปาชายเลน ในทองท่ีอําเภอขนอมและอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากขอมูล Shape file ปรากฏวา  
มีพ้ืนท่ีบางสวนทับซอนพ้ืนท่ี ดังน้ี 1) ปาไมถาวร “ปาเลนปากพญา – ปากนคร แปลง 4” 2) ปาไมถาวร “ปาเลนคลอง
ขนอม” 3) พ้ืนท่ีท่ีจําแนกออกจากปาไมถาวร “ปาเลนคลองขนอม” เพ่ือเปนท่ีทํากินของราษฎร หรือเพ่ือใชประโยชน
อยางอ่ืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2543 และ 4) ท่ีจัดสรรเพ่ือการเกษตรกรรม หรือเพ่ือใช
ประโยชนอยางอ่ืน “ท่ีดินของรัฐ (ท่ีจัดสรร) ตําบลควนทอง (ร.1)” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 23 มกราคม 2516 

มติ ครม. : 1. อนุมัติใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 วันท่ี 22 สิงหาคม 2543 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 เพ่ือนําท่ีดินท่ีเปนปาชายเลน 
ทองท่ีอําเภอเมือง และอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตอไป ท้ังน้ี ในสวนของ
พ้ืนท่ีท่ีเขาขายเปน “ท่ีจับสัตวนํ้า” ตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และพ้ืนท่ีท่ีทับซอนตามขอสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ [พ้ืนท่ีปาไมถาวร “ปาเลนปากพญา – ปากนคร แปลง 4” 
และ “ปาเลนคลองขนอม” พ้ืนท่ีท่ีจําแนกออกจากปาไมถาวร “ปาเลนคลองขนอม” เพ่ือเปนท่ีทํากินของราษฎร  
หรือเพ่ือใชประโยชนอยางอ่ืนท่ีจัดสรรเพ่ือการเกษตรกรรมหรือเพ่ือใชประโยชนอยางอ่ืน “ท่ีดินของรัฐ (ท่ีจัดสรร)  
ตําบลควนทอง (ร.1)”] ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหารือรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดขอยุติท่ีชัดเจนกอนดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดตอไป 

2. ในสวนของการปลูกปาทดแทน ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการใหถูกตอง 
เปนไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวยการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษ 
หรือรักษาสภาพแวดลอม กรณีการดําเนินการโครงการใดๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีมีความจําเปนตองเขาใชประโยชน 
ในพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2556 ตอไป 

3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : การกําหนดแนวทาง/มาตรการปองกันหรือแกไขปญหากรณีท่ีหนวยงานของรัฐผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูก

สรางไดปรับอัตราคาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีหนวยงานราชการอ่ืนไดเชาใชประโยชนโดยปรับอัตราคาเชา 
เพ่ิมสูงมากข้ึนกวาท่ีควรจะเปน 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอแนวทาง/มาตรการปองกันหรือแกไขปญหากรณีท่ีหนวยงาน
ของรัฐผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไดปรับอัตราคาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีหนวยงานราชการอ่ืนไดเชาใช
ประโยชนโดยปรับอัตราคาเชาเพ่ิมสูงมากข้ึนกวาท่ีควรจะเปน เมื่อเทียบเคียงกับอัตราการปรับเพ่ิมโดยท่ัวไปใหเกิดความ
เปนธรรมและลดภาระงบประมาณของรัฐ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลังไดเสนอเรื่อง การกําหนดแนวทาง/มาตรการปองกันหรือแกไขปญหากรณีท่ีหนวยงานของรัฐ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไดปรับอัตราคาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีหนวยงานราชการอ่ืนไดเชาใชประโยชน 
โดยปรับอัตราคาเชาเพ่ิมสูงมากข้ึนกวาท่ีควรจะเปน แตยังขาดความชัดเจนเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาอัตราคาเชาท่ีดินและหรือสิ่งปลูกสราง กรณีหนวยงานราชการเชาใชประโยชนท่ีดินของหนวยงานของรัฐเพ่ือเปน
ท่ีตั้งของหนวยงานราชการ ซึ่งกระทรวงการคลังไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ดังกลาวโดยไมมีความ
ซ้ําซอนกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ/หนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายรองรับอยูแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังไดเสนอเพ่ิมเติม

เก่ียวกับการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง กรณีหนวยงานราชการ
ขอใชงบประมาณแผนดินในการเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานของรัฐเพ่ือเปนท่ีตั้งหนวยงานราชการ  
ท้ังน้ี อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาว ไมซ้ําซอนกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ/หนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมาย
รองรับอยูแลว 

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

เพ่ือกําหนดอัตราคาเชาใหมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม 
และเพ่ือเปนการลดงบประมาณของรัฐ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบการกําหนดแนวทางการดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
ไดจัดใหสวนราชการเชาใชประโยชน โดยปรับปรุงอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 3 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยดัชนี
ราคาผูบริโภค (Consumer Price Index : CPI) ในรอบระยะเวลา 5 ป และใหมีการทบทวนอัตราคาเชาทุก 5 ป  
เพ่ือใหสอดคลองกับดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ท่ีเปลี่ยนแปลงตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) นําแนวทางการดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชา ตามขอ 1 
ไปทําความตกลงกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพ่ือใหไดอัตราคาเชาท่ีดินท่ีเหมาะสมและเปนธรรม อันจะเปน 
การลดภาระงบประมาณของรัฐ และเปนการดําเนินการท่ีถูกตองตามข้ันตอน ตามกฎหมาย ตามนัยของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการภาครัฐ พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอไป 

3. ใหกระทรวงการคลังนําประเด็นการกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
กรณีหนวยงานราชการขอใชงบประมาณแผนดินในการเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานของรัฐเพ่ือเปนท่ีตั้ง
หนวยงานราชการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทําหลักเกณฑกลางเก่ียวกับความเหมาะสมของอัตราคาเชาท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
ของหนวยงานของรัฐเพ่ือเปนท่ีตั้งของหนวยงานราชการ และพิจารณากลั่นกรอง ใหความเห็น และขอเสนอแนะ
ประกอบการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือเปนคาใชจายในการเชาอาคารและท่ีดินเพ่ือเปนท่ีตั้ง
หนวยงานราชการ ไปพิจารณารวมกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ใหไดขอยุติท่ีชัดเจนกอนดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแลวเห็นวา 
สามารถกําหนดใหมีคณะกรรมการดังกลาวได ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ก็ใหกระทรวงการคลังดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม.พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศ
ไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพาณิชยเสนอเรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41) ดวยกฎหมายฉบับดังกลาว ใชบังคับตอเน่ืองมาเปนเวลานาน และดวยบทบัญญัติ
ในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2537 มีขอความไมสอดคลอง 
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และสงผลใหบทบัญญัติในมาตรา 41 ซึ่งเปนการกําหนดโทษของผูขนสงสินคา 
ทางเรือท่ีฝาฝนมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงสมควรตองปรับปรุง
กฎหมาย โดยยกเลิกท้ังสองมาตรา เพ่ือใหบทบัญญัติของกฎหมายสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทยสอดคลอง 
ตามรัฐธรรมนูญและมีผลบังคับใชไดทุกมาตรา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยการยกเลิก

บทบัญญัติของมาตรา 14 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2537 
เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 45 ท่ีบัญญัติใหการรวมกลุมเปนสมาคมน้ันเปนเสรีภาพ
ของประชาชนท่ีรัฐจะละเมิดมิได การรวมตัวกันจึงสามารถดําเนินการไดโดยชอบ และเสรีภาพยอมคุมครองไมใหบุคคล
ตองถูกบังคับใหไปรวมกันหรือรวมกับใคร และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติใหบุคคลยอม 
มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว เปนการจํากัดเสรีภาพของของบุคคลในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกลาว 

 
 

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

เ พ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง กับรั ฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนการคืนเสรีภาพแกผูสงสินคาทางเรือ 
ในการเขาเปนสมาชิกสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทยไดโดยความ
สมัครใจ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
พาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการระสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 
 

เรื่อง : รางพระราชบัญญัติกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : สปน. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง รางพระราชบัญญัติกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. .... เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งกอนท่ีจะไดจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ 
ประกอบดวยสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน รวมท้ังไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวเน่ืองจากมี

วัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดบัญญัติ
หลักการและบริบทเก่ียวกับการกระจายหนาท่ีและอํานาจเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมเปนอันมาก โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และกําหนดการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใด
ท่ีสมควรเปนหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ กําหนดกลไกและข้ันตอน 
การกระจายหนาท่ีและอํานาจ การรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ หรือมอบหมายใหดําเนินการแทน  
การติดตาม ประเมินผล รวมท้ังกําหนดกลไกการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ อันจะทําให 
การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประโยชนแกประชาชนเปนไปดวยความท่ัวถึงทัดเทียมกัน  
จึงเห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

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

เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน และกําหนดการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใด
ท่ีสมควรเปนหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละรูปแบบ อันจะทําใหการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเกิดประโยชนแกประชาชนเปนไปดวยความท่ัวถึงทัดเทียมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ. และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 

3. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 เก่ียวกับการจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายหนาท่ีและอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว แลวแจงผลการดําเนินการการจัดตั้งสํานักงานไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไป 

4. ใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า สมัยท่ี 13 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า สมัยท่ี 13 
2. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขทาทีไทยดังกลาวท่ีมิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของ

ประเทศไทย ขอใหดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณา โดยไมตองนํากลับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม 
จนสิ้นสุดการประชุมในวันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2561 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

3. รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทย ในการเดินทางเขารวมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า 
สมัยท่ี 13 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับอิเมเรตส 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า กําหนดจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า  

สมัยท่ี 13 ระหวางวันท่ี 21 – 29 ตุลาคม 2561 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนการใหการรับรอง 
และใหขอคิดเห็นตอขอมติในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 13 ของแตละประเทศภาคีสมาชิก อันจะนํามา 
ซึ่งการดําเนินงานของประเทศภาคีสมาชิก ภายใตพันธกรณีและขอมติจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 13 
ท้ังน้ี การกําหนดทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เปนเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ 
ท่ีมีผลผูกพันตอรัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ดังกลาว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหพ้ืนท่ีชุมนํ้าเปนแหลงเก็บกักนํ้าเพ่ือความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และเห็นสมควรใหการสรางเสริมความรู ความตระหนักในคุณคา ความสําคัญ และบทบาทของพ้ืนท่ีชุมนํ้ากับการเกษตรกรรม
แกเกษตรกร เพ่ือนําไปสูการวางแผนการใชท่ีดินรวมกันอยางยั่งยืน นอกจากน้ี เน่ืองจากปจจุบันพ้ืนท่ีชุมนํ้าสวนใหญ 
ถูกบุกรุก จึงเห็นควรมีกฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอพ้ืนท่ีชุมนํ้า 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (พด./ชป./กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ และเห็นสมควรใหการสราง
เสริมความรู ความตระหนักในคุณคา ความสําคัญ และบทบาทของพ้ืนท่ี
ชุมนํ้ากับการเกษตรกรรมแกเกษตรกร เพ่ือนําไปสูการวางแผนการใชท่ีดิน
รวมกันอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า สมัยท่ี 13 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 
 

เรื่อง : ผลการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโยง (Ayeyawady – Chao Phraya 
– Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งท่ี ๘ 

 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ทราบผลการประชุมฯ และมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจาพระยา 

– แมโขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งท่ี ๘  
เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกร-ีลา กรุงเทพฯ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมและมอบหมาย
สวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก ๑) หนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละคณะกรรมการประสานงาน 
(Coordinating Committee) เพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการภายใตแผนแมบท ACMECS และ ๒) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบในแตละสาขาความรวมมือภายใตแผนแมบท ACMECS โดยสรุป ดังน้ี 

๑) ท่ีประชุมไดรับรองเอกสาร ๒ ฉบับ ไดแก 
(1) แผนแมบท ACMECS ระยะ ๕ ป (ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓) ภายใตวิสัยทัศน “เสริมสราง ACMECS  

ท่ีเช่ือมโยงกัน ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๓” เพ่ือเสริมสรางความเช่ือมโยงแบบไรรอยตอในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) 
การสอดประสานดานเศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies) และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืน 
และมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) และท่ีประชุมเห็นชอบและสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ 
ในแผนแมบทฯ โดยใหดําเนินโครงการตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต 
ในระยะแรก ชวง ๒ ปขางหนา ท่ีเสนอโดยประเทศสมาชิกท้ังโครงการโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง ดิจิทัล 
พลังงาน (hardware) และโครงการเช่ือมโยงดานกฎระเบียบ การคา การลงทุน (software) โดยตั้งเปาหมายวา  
การเช่ือมโยงจะลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนสงสินคาในเสนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จากเวลา
เกือบ ๕ วัน เปนเวลา ๓๐ กวาช่ัวโมง 

(2) ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิกท่ีจะใชประโยชน 
จากความแข็งแกรงและความหลากหลายของท้ัง ๕ ประเทศสมาชิกท่ีจะรวมมือกันในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร 

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

เพ่ือจะชวยสงเสริมความรวมมืออยางรอบดาน ลดอุปสรรค 
ทางการคา เสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร นํ้า และพลังงาน ลดความ
เหลื่อมล้ําดานการพัฒนา และกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและครอบคลุม 
รวมท้ังทําให ACMECS เปนศูนยกลางทางโลจิสติกสท่ีมีหวงโซอุปทาน 
ท่ีไรรอยตอ และเปนศูนยกลางดานความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือผลประโยชนรวมกัน (win-win) โดยมีแผนแมบท ACMECS เปนแนวทางในการขับเคลื่อนความรวมมือเพ่ือเสริมสราง
ความเช่ือมโยงและการพัฒนาอยางยั่งยืนพรอมท้ังการกระชับความรวมมือกับประเทศหุนสวนเพ่ือการพัฒนา รวมท้ังสถาบัน
การเงินเพ่ือการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ 

๒) มิติใหมของการประชุม ไดแก 
(1) การจัดตั้งกองทุน ACMECS (ACMECS Fund) เพ่ือระดมทุนสําหรับพัฒนาโครงการตางๆ ภายใตแผน

แมบทฯ โดยไทยจะพิจารณามอบทุนเริ่มตนในการกอตั้งจํานวนหน่ึง และจะจัดการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสภายในป ๒๕๖๑ 
เพ่ือหารือในรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการจัดตั้งและขอบเขตการทํางานของกองทุน ACMECS 

(2) ไทยใหความสําคัญตอการสงเสริมกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ACMECS จึงไดเชิญ
ประเทศหุนสวนเพ่ือการพัฒนาและประเทศท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังองคกรระหวางประเทศและสถาบันการเงินตางๆ เขารวม
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ ไดแก (๑) การประชุม ACMECS CEO Forum (๒) งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ําอยางเปนทางการ  
(๓) พิธีเปดการประชุม ACMECS ครั้งท่ี ๘ และ (๔) งานเลี้ยงอาหารกลางวันระหวางผูนํากับภาคเอกชนช้ันนํา 

(3) ไทยไดรับสารแสดงความยินดีตอขอริเริ่มของไทยในการจัดทําแผนแมบท ACMECS และการเปนเจาภาพ
จัดการประชุมครั้งน้ีจากนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน นายกรัฐมนตรีญี่ปุน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศออสเตรเลีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมท้ังประธานธนาคารเพ่ือ 
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชีย (AIIB) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) โดยไดสนับสนุนและแสดงความสนใจ 
ท่ีจะเขาเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาของ ACMECS 

กระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบในสวนของเปาหมายท่ี ๓ การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืน และมีนวัตกรรม 
(Smart and Sustainable ACMECS) หัวขอท่ี ๓.๓ การเกษตรอยางยั่งยืน โดยสงเสริมความรวมมือดานการเกษตร 
ท่ียั่งยืนมุงเสริมสรางผลิตภาพทางการเกษตร การสรางความหลากหลาย การสงเสริมธุรกิจ สุขภาพสัตว การบริหาร
จัดการดินและนํ้า การประมง ในประเทศ ACMECS อยางยั่งยืน เพ่ือสงเสริมให ACMECS เปนศูนยกลางดานความมั่นคง
ทางอาหารในภูมิภาค 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ผลการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

อิรวดี – เจาพระยา – แมโขง ครั้งท่ี ๘ จะชวยสงเสริมความรวมมืออยางรอบดาน ลดอุปสรรคทางการคา เสริมสรางความ
มั่นคงดานอาหาร นํ้า และพลังงาน ลดความเหลื่อมล้ําดานการพัฒนา และกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและครอบคลุม 
รวมท้ังทําให ACMECS เปนศูนยกลางทางโลจิสติกสท่ีมีหวงโซอุปทานท่ีไรรอยตอ และเปนศูนยกลางดานความมั่นคง 
ทางอาหารในภูมิภาค ซึ่งสอดคลองและเก้ือกูลกับนโยบายเศรษฐกิจไทย จึงไมขัดของตอผลการประชุมดังกลาว  
หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ ระเบียบท่ีมีอยู โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีใหความรวมมือ
ในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโยง (Ayeyawady – 
Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งท่ี ๘ และมอบหมายใหหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการประชุมฯ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ  
และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
  



23 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 
 

เรื่อง : รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพ
ผลิตภัณฑของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 

เห็นชอบยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ
ยุทธศาสตรดังกลาวในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 แลวโดยในยุทธศาสตรท่ี 3 ดานมาตรฐานปาลมนํ้ามัน
และนํ้ามันปาลม ไดมีการมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินการกําหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐาน
ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม โดยการกําหนดมาตรฐานเปอรเซ็นตนํ้ามันท่ีโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมผลิตได โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 32 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็น จํานวน 4 ครั้ง และไดปรับปรุงรางประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม พ.ศ. .... และลงประกาศรับฟง
ความคิดเห็นทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน พบวาไมมีผูแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับรางประกาศฯ ดังกลาว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบกับรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม พ.ศ. .... เน่ืองจากประกาศดังกลาวจะกอใหเกิด
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดนํ้ามันปาลมใหไดในปริมาณท่ีสูงข้ึน และทําใหเกิดการยกระดับราคาปาลมนํ้ามัน
ใหสูงข้ึน สงผลดีตอเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันและท้ังอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและผลิตภัณฑจากปาลมนํ้ามัน 
ท้ังระบบ รวมท้ังเปนการดําเนินการตามยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ และมติ กนป.  
ในคราวประชุมเมื่อ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดการออกประกาศดังกลาวโดยเร็ว 

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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดนํ้ามันปาลมใหไดในปริมาณ 
ท่ีสูงข้ึน และทําใหเกิดการยกระดับราคาปาลมนํ้ามันใหสูงข้ึน สงผลดีตอ
เกษตรกรชาวสวนปาลม นํ้ามันและท้ังอุตสาหกรรมปาลม นํ้ามัน 
และผลิตภัณฑจากปาลมนํ้ามันท้ังระบบ รวมท้ังเปนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ 
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งใหเตรียมแผน 
การแกปญหาระยะยาวของพืชปาลมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งท่ี 50 และการประชุมอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งท่ี 50 และการประชุมอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพาณิชยเสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM)  

ครั้งท่ี 50 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญของผลการประชุมฯ มีดังน้ี 

1. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในเอกสาร 2 ฉบับ ไดแก 1) พิธีสารอนุวัติขอผูกพันเปดตลาดบริการ 
ชุดท่ี 10 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบริการอาเซียน และ 2) พิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขขอตกลงการคาสินคา
ของอาเซียน และไดใหการรับรอง/เห็นชอบเอกสาร 7 ฉบับ 

2. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบความคืบหนาการดําเนินการท่ีสําคัญ อาทิ การเจรจาจัดทําความตกลง
การคาบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) การใชงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกสณ จุดเดียว
ของอาเซียน (ASEAN Single Window) และการจัดทํารางพิธีสารแกไขความตกลงการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 (The 4th 
Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) เปนตน 

3. ในระหวางการประชุมครั้งน้ีไทยไดแสดงความพรอมในการเปนประธานอาเซียนในป 2562 และแจงประเทศ
สมาชิกทราบประเด็นหลักท่ีไทยจะใหความสําคัญ ไดแก ความเช่ือมโยง ความยั่งยืนในทุกมิติ และการเตรียมความพรอม
และวางแผนสําหรับอนาคต โดยกระทรวงพาณิชยและหนวยงานดานเศรษฐกิจอยูระหวางการคัดเลือกประเด็น 
ดานเศรษฐกิจท่ีไทยจะใหความสําคัญในป 2562 เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง 

4. การเรงสรุปผลการเจรจาจัดทําความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
เปนประเด็นสําคัญของการประชุมในครั้งน้ี โดยทุกประเทศตระหนักวาการผลักดันใหการเจรจาสามารถสรุปผลได 

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

เพ่ือชวยใหเกิดประโยชนตอการอํานวยความสะดวกดานการคา 
และการลงทุนระหวางกันในประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนเวทีในการ
ผลักดันประเด็นท่ีคั่งคางใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปนเรื่องท่ีสมาชิกตองดําเนินการไปพรอมกัน และตองแสดงความยืดหยุนและหาทาทีรวมกันใหไดมากท่ีสุด ท้ังน้ี ท่ี
ประชุมตกลงจะใหมีการเจรจาอีกหลายรอบท้ังในระดับเทคนิคและระดับรัฐมนตรี เพ่ือใหการเจรจาบรรลุตามเปาหมาย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมดังกลาว หากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

สามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู เน่ืองจากผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Minister: AEM) ครั้งท่ี 50 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ชวยใหเกิดประโยชนตอการอํานวยความสะดวกดานการคา 
และการลงทุนระหวางกันในประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนเวทีในการผลักดันประเด็นท่ีค่ังคางใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งท่ี 50  
และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 43/2561 วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

241061 

 
เรื่อง : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๖ 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) 
ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๖ และใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงกลาโหมเสนอเรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) 

ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๖ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมฯ และใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป  
โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

1) การประชุมน้ีเปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางสองกองทัพ รวมท้ังเปนการรวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหาท่ีคั่งคางและประสานความรวมมือตางๆ ท่ีมีอยูใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาไวซึ่งความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมา 

2.) ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินความสัมพันธระหวางสองกองทัพในรอบปท่ีผานมา ไดแก ผลการประชุม
คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๓๒ การดําเนินการ
เก่ียวกับความรวมมือระหวางสองกองทัพ การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารระดับสูง และการดําเนินความสัมพันธ
อ่ืนๆ เชน การสัมมนาดานเกษตรกรรม และการรวมคนหาผูสูญหายในวนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย 
เปนตน 

3) ท่ีประชุมเห็นชอบใหสงเสริมความรวมมือดานตางๆ อาทิ ๑) การกําหนดแนวทางความรวมมือทางทหาร  
เชน การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และความคืบหนาในการปรับปรุงบันทึกความเขาใจ
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาคป ๒๕๓๓ และ ๒) การเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคงชายแดน อาทิ การขยายพ้ืนท่ีของโครงการผืนปาอาเซียน ในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมา 
สนับสนุนการดําเนินโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานอยางตอเน่ือง รวมท้ังสนับสนุนการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน 
บนพ้ืนฐานของความสัมพันธฉันมิตรและความเขาใจซึ่งกันและกัน 

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

เพ่ือชวยสงเสริมความรวมมือและกระชับความสัมพันธระหวาง
กองทัพของท้ังสองประเทศในดานตางๆ รวมท้ังความรวมมือตามแนว
ชายแดนและความปลอดภัยของประชาชนของท้ังสองประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของประธานรวมท้ังสองฝาย อาทิ ฝายไทยเห็นดวยกับการท่ีท้ังสองฝายไดมีการแลกเปลี่ยน
รูปแบบและเทคนิคการสรางเข่ือนปองกันตลิ่งตามลํานํ้าท่ีเปนเขตแดนระหวางประเทศรวมกัน และเห็นความสําคัญ 
ของ RBC และคณะกรรมการชายแดนสวนทองถ่ิน (Township Border Committee: TBC) ท่ีเสริมสรางความสัมพันธ
และความรวมมือในพ้ืนท่ีชายแดน ท้ังน้ี เพ่ือใหการติดตอประสานงานระหวางไทย-เมียนมา มีความใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน 
เห็นควรใหเพ่ิม TBC ในพ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ จํานวน ๒ จุด คือ บานพุนํ้ารอน จังหวัดกาญจนบุรี และบางสิงขร  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และฝายเมียนมา เห็นดวยกับการจัดตั้ง TBC เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมา ท้ังน้ี ฝายเมียนมา
จะนําไปพิจารณาตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level 

Committee: HLC) ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๖ หากสวนราชการเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับ
นโยบายและผลประโยชนไทย และสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยู 
ในปจจุบัน ซึ่งจะชวยสงเสริมความรวมมือและกระชับความสัมพันธระหวางกองทัพของท้ังสองประเทศในดานตางๆ 
รวมท้ังความรวมมือตามแนวชายแดนและความปลอดภัยของประชาชนของท้ังสองประเทศ 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
 


