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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 
 

เรื่อง : แกไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา 
1. อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมาย 

วาดวยการประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
2. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวสัญชาติเมียนมา 

ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ มายื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพ่ืออยูในราชอาณาจักร
และทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี .. พ.ศ. .... 

3. ให กษ. โดยกรมประมง เปนหนวยงานหลักและใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมการปกครอง 
กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด 
และศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศป.มผ.) ใหการสนับสนุนการเปดศูนยเพ่ือจดทะเบียน 
และออกหนังสือคนประจําเรือสําหรับแรงงานตางดาวเพ่ือทํางานในเรือประมง 

4. อนุมัติใหกระทรวงตางประเทศ (กต.) มอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non – 
Immigrant) รหัส L – A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการตรวจลงตราใหกับแรงงานตางดาวท่ีถือ
หนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลของคนตางดาวท่ีไดรับหนังสือประจําเรือ 
ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวย

การประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา 
เปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใชอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  
พ.ศ. 2522 ยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องเพ่ือใหคนตางดาว
ท่ีเดินทางมาข้ึนทะเบียนและอยูระหวางการขอรับหนังสือคนประจําเรือ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานเพ่ือทํางานในเรือประมง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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15 พฤศจิกายน 2560 สามารถอยูในราชอาณาจักรไดจนกวาหนังสือคนประจําเรือสิ้นอายุ 
3. มอบหมายให กษ. โดยกรมประมง เปนหนวยงานหลัก และให รง. โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

กรมการจัดหางาน และ มท. โดยกรมการปกครองจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และ ศป.มผ. ใหกาสนับสนุนการเปดศูนย
เพ่ือจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจําเรือสําหรับแรงงานตางดาวเพ่ือทํางานในเรือประมง 

4. ดวยผูประกอบการเรือประมงทะเลรองขอความชวยเหลือจากภาครัฐ เรื่อง ประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงานเพ่ือทํางานในเรือประมง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงไดนําเขาพิจารณาผานคณะกรรมการนโยบาย
การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานแรงงาน (กนร.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิทย วงษสุวรรณ) เปนประธานการประชุมโดยมอบหมาย 
ใหกรมประมงใชอํานาจตามมาตรา 83 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕60 อนุญาตใหแรงงานตางใหแรงงาน 
ท่ีถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of 
identity) เอกสารการเดินทาง (Travel Document) ซึ่งเอกสารดังกลาวยังไมหมดอายุ โดยไมพิจารณาวาแรงงาน 
จะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร หรือไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง  
อยูในราชอาณาจักรเพ่ือทํางานในกิจการประมงทะเลเปนเวลา ๑ ป ในการบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ในภาคประมงเบ้ืองตน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมาย 
วาดวยการประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ มายื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ  
เพ่ืออยูในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี .. พ.ศ. ....  
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน 
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาเก่ียวกับบทอาศัยอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรอง 
ตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) เปนหนวยงานหลัก และใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และศูนยบัญชา 
การแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ใหการสนับสนุนการเปดศูนยเพ่ือจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจําเรือ
สําหรับแรงานตางดาวเพ่ือทํางานในเรือประมง 

3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non – Immigrant) 
รหัส L – A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการตรวจลงตราใหกับแรงงานตางดาวท่ีถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช
แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนตางดาวท่ีไดรับหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง 

4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) (นายชยันต เมืองสง) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายชยันต เมืองสง ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง ผูเช่ียวชาญ
ดานวิศวกรรมโยธา (ดานควบคุมการกอสราง) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
ดานวิศวกรรมโยธา (ดานควบคุมการกอสราง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตั้งแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กษ. ไดเสนอขอแตงตั้งขาราชการดังกลาว ซึ่ง ก.พ. ไดพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของขาราชการ

ดังกลาวแลวเห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติและผลงานท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะสมกับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งผูบังคับบัญชาจึงอาจดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามท่ีขอใหพิจารณาประเมินได โดยใหมีผล 
ไมกอนวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินพรอมเอกสารประกอบการขอประเมิน
ครบถวนสมบูรณ 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงานองคมนตรี 
นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการดังกลาวใหดํารงตําแหนงตอไปแลว 

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

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรปสําหรับใหผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการเช่ือมโยง

ตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบการขยายการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรป (EU) ใหแกผูประกอบการคาขาว 
ท่ีเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรีย ภายใตโครงการเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรียและขาวGAP ครบวงจรจากเดิมรอยละ 10 
(2,000 ตัน) ของปริมาณโควตาท้ังหมด เปนรอยละ 25 (5,000 ตัน) ของปริมาณโควตาท้ังหมด ภายในป 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบใหดําเนินโครงการเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรีย

และขาว GAP ครบวงจร รวมท้ังใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการจัดสรรโควตาการสงออกขาวไปสหภาพยุโรป (EU) 
สําหรับผูประกอบการท่ีเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรีย รวมถึงสนับสนุนคาตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย กิจกรรม 
ดานการตลาด และประชาสัมพันธสรางการรับรู รณรงคใหมีการบริโภคขาวอินทรียและขาวGAP ใหถูกตองตามข้ันตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป โดยใหกระทรวงพาณิชยจัดสรรโควตารอยละ 10 
ของโควตาการสงออกขาวไป EU จํานวน 2,000 ตันตอป สําหรับนําไปจัดสรรใหเฉพาะผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ
เช่ือมโยงตลาดขาวอินทรีย 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกร และผูประกอบการ
คาขาวท่ีเขารวมโครงการฯ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบ ดังน้ี 

1. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ หวงระหวางวันท่ี 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีแกไขปญหาหน้ีสินและความเดือดรอนเกษตรกร
ท่ีมีความจําเปนเรงดวน รวมท้ังการเสนอแนวทางการแกไขปญหาและการปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรียบรอยแลว 

2. รับทราบการยุติภารกิจของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 8 และใหมีการดําเนินการเพ่ือให
ไดมาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ซึ่งจะเปนการดําเนินการตามภารกิจปกติตอไป ท้ังน้ี คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรเฉพาะกิจจะพิจารณาดําเนินการเจรจากับสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแกไข

ปญหาการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะ
กิจข้ึนคณะหน่ึง มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน มีหนาท่ีแกไขปญหาหน้ีสินของเกษตรกร
เทาท่ีจําเปนและเรงดวน พิจารณาศึกษาปญหาการดําเนินงาน การแกไขปญหาหน้ีสินและความเดือดรอนของเกษตรกร 
แกไขปญหาและปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

2. ผลการดําเนินงาน 
2.1 การแกไขปญหาหน้ีเรงดวน 

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

เพ่ือการแกไขปญหาหน้ีสินและความเดือดรอนของเกษตรกร 
แกไขปญหาและปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ ไดรับแจงวามีเกษตรกรสมาชิก จํานวน 7,930 ราย ไดรับความเดือดรอน
จากการถูกเจาหน้ีดําเนินการทางกฎหมาย มีความประสงคใหกองทุนฟนฟูฯ ชวยเหลือเรงดวน ซึ่งตรวจสอบขอมูล พบวา 
ตองไดรับการชวยเหลือเรงดวน จํานวน 4,643 ราย ไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเจรจากับสถาบันเจาหน้ีชะลอ
การดําเนินการได 2,299 ราย เจาหน้ียืนยันท่ีจะดําเนินการตอไป 444 ราย ชําระหน้ีดวยตนเองแลว 158 ราย  
สวนท่ีเหลืออีก 1,742 ราย ไมเขาสูกระบวนการเจรจา 

2.2 กําหนดแนวทางการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรท่ี 
1) กรณีมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑป 2560 ไดอนุมัติใหกองทุนฟนฟูฯ จัดการหน้ีใหกับ

เกษตรกร จํานวน 1,518 ราย หน้ีรวม 642.54 ลานบาท  
2) กรณีขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑจัดการหน้ีป 2560 ไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

(ก) ลูกหน้ี ธ.ก.ส. จํานวน 36,605 ราย วงเงินท่ีเปนหน้ี 6,382.67 ลานบาท ดอกเบ้ียคงคางอีก 
3,829.38 ลานบาท กษ. ไดเสนอ ครม. รับทราบแนวทางการดําเนินงานแลวเมื่อ 2 ตุลาคม 2561 โดย ธ.ก.ส. จะทํา
สัญญาปรับโครงสรางหน้ี โดยพักชําระเงินตนครึ่งหน่ึง (รอยละ 50) และดอกเบ้ียท้ังหมดไวกอน และใหเกษตรกรทํา
สัญญาผอนชําระหน้ีเงินตนครึ่งหน่ึง (รอยละ 50) ตามเวลาท่ีตกลงกันแตไมเกิน 15 ป อัตราดอกเบ้ีย MRR.-3  
เมื่อเกษตรกรผอนชําระหน้ีตามสัญญาใหมเรียบรอยแลว ดอกเบ้ียท่ีพักไว ธ.ก.ส. จะพิจารณายกใหเกษตรกร สวนเงินตน 
ท่ีเหลืออีกรอยละ 50 ใหนํามาปรับโครงสรางใหม ภายใตดุลพินิจของเจาหน้ีท่ีจะพิจารณาศักยภาพของลูกหน้ีแตละราย 
โดยใชหลักการท่ีเปนธรรมและไมมีผลกระทบตอภาระของเกษตรกร 

(ข) ลูกหน้ีธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน 2,389 ราย วงเงินเปนหน้ี 
630.59.ลานบาท กษ. ไดเจรจากับผูบริหารธนาคารท้ังสองเพ่ือพิจารณานําแนวทางการปรับโครงสรางหน้ีท่ี ธ.ก.ส.  
จะดําเนินการ ตามมติ ครม. เมื่อ ๒ ต.ค. ๒๕๖๑ มาใชกับลูกหน้ีกลุมน้ี ซึ่งอยูระหวางท่ีธนาคารท้ังสองจะนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาตอไป 

(ค) ลูกหน้ีธนาคารพาณิชยสมาชิกสมาคมธนาคารไทย จํานวน.573.ราย วงเงินเปนหน้ี.383.45.
ลานบาท กษ. ไดเจรจากับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารท่ีเปนสมาชิก ไดรับการยืนยันวายินดีลดหน้ี โดยใหเกษตรกร
ลูกหน้ีชําระเพียงรอยละ 50 ของเงินตนคงคางเพียงครั้งเดียว ภายใน 30 มิ.ย. 2562 หากเกษตรกรรายใดท่ียังไมพรอม
ท่ีจะชําระในคราวเดียว กษ. ไดมีหนังสือแจงเพ่ือใหเกษตรกรไปติดตอขอกูเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแก
เกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ซึ่งเปนกองทุนภายใตการกํากับดูแลของ กษ. เพ่ือนําเงินไปชําระหน้ีแกธนาคารพาณิชย
ดังกลาวขางตนตอไป 

(ง) ลูกหน้ีสหกรณการเกษตร จํานวน 15,973 ราย วงเงินเปนหน้ี 2,345.01.ลานบาท กษ.  
ไดเจรจากับสหกรณเจาหน้ี ปรากฏวามีสหกรณท่ียินยอมใหกองทุนฟนฟูฯ ชําระหน้ีแทน 238 .สหกรณ สมาชิก 1,398 ราย 
วงเงินเปนหน้ี 599.10 ลานบาท กษ. ไดขอใหสหกรณชวยเหลือสมาชิก เชน การลดดอกเบ้ีย การขยายระยะเวลา 
การผอนชําระ หรือชะลอการดําเนินการทางกฎหมายตางๆ โดย กษ . จะชวยสหกรณท่ีไดชวยเหลือสมาชิก  
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ดวยการสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณดานตางๆ เชน สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําใหกับสหกรณ การสนับสนุน
เพ่ือใหสหกรณมีโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เปนตน 

(จ) ลูกหน้ีของนิติบุคคลอ่ืน ไดมีการเจรจาโดยนิติบุคคลดังกลาวขอใหลูกหน้ีติดตอโดยตรง เพ่ือให
การชวยเหลือตอไป 

2.3 การแกไขปญหาและการปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูฯ 
คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ เห็นชอบปรับปรุง จํานวน.๓.มาตรา คือ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๓ และมาตรา 

๓๗/๙ ไดดําเนินการนําไปรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตามรัฐธรรมนูญเรียบรอยแลว ขณะน้ีอยูระหวาง
ดําเนินการตามข้ันตอน วิธีการเสนอกฎหมายตอไป 

2.4 การบริหารจัดการระบบงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ 
คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ ไดจัดใหมีระบบบริหารจัดการ ดานการเงินและบัญชี ดานบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ดานขอมูลสารสนเทศและระบบโปรแกรมและฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร การบริหารจัดการ 
คดีความ การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และการปรับปรุงแกไขระเบียบตางๆ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เกิดประสิทธิภาพ 
และความคุมคาเชิงงบประมาณ  

2.5 การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ ไดมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ พิจารณาดําเนินการฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรตามระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป เพ่ือใหเกษตรกรสามารถสรางรายไดเพียงพอ
สําหรับการใชจายในครัวเรือนและชําระหน้ี นอกจากน้ียังไดอนุมัติโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรใหกับองคกร
เกษตรกร จํานวน 665 โครงการ เกษตรกรเขารวมโครงการ 10,659 ราย วงเงิน 67.03 ลานบาท และจัดทําโครงการ
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกรเกษตรกรภายหลังไดรับผลกระทบจากอุทกภัย  
ในป 2560 จํานวน 1,114 โครงการ เกษตรกรไดรับการฟนฟู จํานวน 17,532 ราย วงเงินชวยเหลือ 33.38 ลานบาท 

3. ขอพิจารณา 
3.1 เมื่อพิจารณาถึงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอ 8 ไดกําหนดระยะเวลาให
คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ ปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งน้ีเปนเวลา 180 วัน และคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหขยายระยะเวลา
การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ ออกไปอีก 2 ครั้ง ซึ่งจะสิ้นสุดในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

3.2 เมื่อพิจารณาถึงภารกิจตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอ 3  
คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ ไดดําเนินการตามท่ีไดมอบหมายแลว อาทิเชนแกไขปญหาหน้ีสินเรงดวนของเกษตรกร 
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกองทุนฟนฟูฯ ในกรณีตาง ๆ  การแกไขปญหาและการปรับปรุง
กฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร.การบริหารจัดการระบบงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ ตามขอสังเกต
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ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานัก
งบประมาณไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : การเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การปองกันการลักลอบคาสัตวปาผิดกฎหมาย 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
สมัยพิเศษ เรื่อง การปองกันการลักลอบคาสัตวปาผิดกฎหมาย ในชวงเดือนมีนาคม 2562 

2. เห็นชอบใหจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่อง การปองกันการลักลอบคาสัตวปา 
ผิดกฎหมาย ภายใตกรอบวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) โดยทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณอีกครั้ง กอนขอรับการจัดสรรงบประมาณตามข้ันตอนตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ในวาระท่ีประเทศไทยเปนประธานอาเซียนในป 2562 จะเปนโอกาสอันดีท่ีประเทศไทยจะไดแสดงบทบาท 

ในการเปนผูนําในการแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย โดยสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนในการปองกันการลักลอบคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายท่ีเหมาะสม ชัดเจน และสามารถปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือลดความเสียหายและความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดในการเสนอตัวเปนเจาภาพ
จัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การปองกันการลักลอบคาสัตวปาผิดกฎหมาย 

2. การประชุมดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือประมวลสถานการณการลักลอบคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายและการจดัการ
ปญหาในปจจุบันในภูมิภาคอาเซียน และสรุปประเด็นปญหา อุปสรรคของการแกไขปญหาการคาสัตวปาผิดกฎหมาย 
ในปจจุบัน รวมกันกําหนดแนวทางเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการแกไขปญหาดังกลาว 
และรวมกันประกาศเจตนารมณในการปองกันการลักลอบคาสัตวปาผิดกฎหมาย โดยการรับรองแถลงการณรวมวาดวย
การตอตานการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันยกรางแถลงการณการดังกลาว  
ใหแลวเสร็จกอนการประชุมฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะนําเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
ใหความเห็นชอบตอไป 

 

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

เพ่ือใหเปนไปอยางยั่งยืนรวมกัน และสามารถปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอการเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

สมัยพิเศษ เรื่อง การปองกันการลักลอบคาสัตวปาผิดกฎหมาย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนวาระระดับนานาชาติท่ีประเทศท่ัวโลกใหความสําคัญ ดังน้ัน การจัดประชุมดังกลาวจะเปนการมุงเนน
ใหเห็นวาประเทศไทยและประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนก็ใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวเชนกัน โดยกําหนด 
และหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือใหเปนไปอยางยั่งยืนรวมกัน และสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ (หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวนท่ีสุด ท่ี กต 
1205/1145 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ไปดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 
 

เรื่อง : การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สารัตถะ : สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ กรอบการประเมิน เกณฑการประเมิน และกรอบ
ระยะเวลาในการประเมินสวนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบกรอบการประเมิน เกณฑการประเมิน  

และรอบระยะเวลาในการประเมิน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินสวนราชการ  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2561 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2561 ดวยแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เน่ืองจาก

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการปรับปรุงกรอบการประเมิน เกณฑการประเมิน และรอบระยะเวลาในการประเมิน  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
เพ่ือใหการประเมินสามารถสะทอนภาพรวมของสวนราชการไดอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับเรื่องดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน  
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2561 แลว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ท้ังน้ี ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน  
สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกต
ของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการประเมินสามารถสะทอนภาพรวมของสวนราชการ 
ไดอยางเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๔ และการประชุม

ท่ีเก่ียวของ และรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El – Sheikh Declaration) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  
สมัยท่ี 14 และการประชุมท่ีเก่ียวของ 

2. เห็นชอบในการรับรองรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) โดยไมมีการลงนาม 
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย รวมให 

การรับรองปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) ตามขอ 2 
4. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขทาทีไทย และรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh 

Declaration) ดังกลาว ท่ีมิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหเปนดุลยพินิจของหัวหนา 
คณะผูแทนไทยเปนผู พิจารณา โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหมจนสิ้นสุดการประชุมในวันท่ี  
29 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชารม เอล เชค สาธารณรัฐอียิปต 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอเรื่อง ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา 

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๔ และการประชุมท่ีเก่ียวของ และรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm  
El – Sheikh Declaration) ซึ่งการประชุมสมัชชาฯ กําหนดจัดการประชุมในระหวางวันท่ี ๑๔ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ เมืองชารม เอล เชค สาธารณรัฐอียิปต โดยการประชุมดังกลาวมีประเด็นหลักในการหารือในประเด็นหลักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงการใหการรับรองรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El – Sheikh 
Declaration) ซึ่งเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในเชิงนโยบายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรางปฏิญญาดังกลาวมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในเชิงนโยบายและแผนการพัฒนา การแลกเปลี่ยน

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

เพ่ือเปนการบูรณาการค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชีว ภ า พ  
ในภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงเปนการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 
และเปาหมายไอจิท้ัง ๒๐ เปาหมาย เปนตน โดยใหความสําคัญกับความ
รวมมือระหวางภาคสวนตางๆ รวมถึงเปนการกระตุนและขับเคลื่อน
ปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงและแกปญหาจากภัยพิบัติ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประสบการณและวิธีปฏิบัติท่ีดี เปนตน โดยไทยมีทาทีสําหรับการประชุมฯ และรางปฏิญญาดังกลาว ดังน้ี 
๑. สําหรับการประชุมระดับสูงและระดับเจาหนาท่ี ประเทศไทยจะแสดงเจตนารมณท่ีชัดเจนในการอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนรวมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะการบูรณาการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงจะตองไมขัดตอ
พันธกรณีของประเทศไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศอ่ืนๆ กฎหมายภายในประเทศ และนโยบายตางๆ  ของประเทศไทย 

๒. ไมขัดของตอสารัตถะและถอยคําโดยรวมของรางปฏิญญาชารม เอล เชค เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน 
ในเชิงนโยบายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยรางปฏิญญาดังกลาวมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบูรณาการความหลายหลายทางชีวภาพ 
ในภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในเชิงนโยบายและแผนการพัฒนา การแลกเปลี่ยนประสบการณและวิธีปฏิบัติท่ีดี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นชอบกับทาทีของประเทศไทยในภาพรวมสําหรับการประชุม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๔ เน่ืองดวยทาทีดังกลาว เปนการแสดงเจตนารมณ 
ท่ีชัดเจนในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนของไทย รวมกับประชาคมโลก 
รวมถึงเปนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และไมขัดตอพันธกรณีของประเทศไทย ภายใต
ความตกลงระหวางประเทศอ่ืนๆ กฎหมายภายในประเทศ และนโยบายตางๆ ของประเทศไทย และเห็นควรใหความ
เห็นชอบในหลักการของรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El – Sheikh Declaration) เน่ืองดวยรางปฏิญญาดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงเปนการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) และเปาหมายไอจิท้ัง ๒๐ 
เปาหมาย เปนตน โดยใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ รวมถึงเปนการกระตุนและขับเคลื่อน
ปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงและแกปญหาจากภัยพิบัติ ดวยเหตุ น้ี จึงเห็นควรใหความเห็นชอบรางดังกลาว  
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปน 
ตองปรับเปลี่ยนทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14  
และการประชุมท่ีเก่ียวของและรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El – Sheikh Declaration) ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแกไขความตกลงใหการสนับสนุนทางการเงิน

ภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีคุมครองในอาเซียน 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี  

1. เห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในหนังสือ
แลกเปลี่ยนดังกลาว ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางหนังสือตอบรับของฝายอาเซียน และใหกระทรวง
การตางประเทศแจงความเห็นชอบของประเทศไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียนตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบตอรางความตกลงใหการสนับสนุนทางการเงิน 

ภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีคุมครองในอาเซียน และอนุมัติใหเลขาธิการ
อาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในความตกลงฯ 

2. การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีการขอปรับแกไขความตกลงฯ ใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) การขอเพ่ิมระยะเวลา
ในการดําเนินงานภายใตขอบท 2 ของความตกลงฯ จากเดิม 60 เดือน เปน 66 เดือน เพ่ือใหสอดคลองกับสัญญาการให 
(Grant Contract) ท่ีสหภาพยุโรปไดทําไวกับศูนยวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และเพ่ือชดเชยความลาชา 
ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ BCAMP 2) การขอเพ่ิมเชิงอรรถ 2 ขอ ในภาคผนวก 1 (Annex 1) ขอบทท่ี 2.2 
ขอกําหนดดานเทคนิคและการบริหารจัดการ (Technical and Administrative Provisions) ของความตกลงฯ 

3. กระทรวงการตางประเทศ มีความเห็นเรื่องการปรับแกไขความตกลงฯ ดังน้ี 1) การขยายเวลาการดําเนิน
โครงการ BCAMP ออกไปอีก 6 เดือน เปนการแกไขท่ีมีนัยสําคัญจึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศทีมี
ผลผูกพันในดานนโยบาย จึงเห็นควรเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 4(7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 2) การขอเพ่ิมเชิงอรรถ 2 ขอ ในภาคผนวก 1 เปนการสราง

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

เ พ่ือมุ ง เนนการรักษาและการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในอาเซียนอยางยั่ งยืนซึ่ งจะเปนประโยชนตอภูมิภาค 
ในภาพรวม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหดีข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความชัดเจนใหกับการอางอิงกฎหมาย จึงไมเกิดผลกระทบตอเรื่องจํานวนประเทศท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินสนับสนุนภายใต
โครงการ BCAMAP แตอยางใด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอเน้ือหาโดยรวมของการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 

หากสวนราชการและเจาของเรื่องเห็นวาเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย รวมท้ังไดจัดสรร
งบประมาณไวดวยแลว นอกจากน้ี โครงการดังกลาวยังมุงเนนการรักษาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในอาเซียนอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประโยชนตอภูมิภาคในภาพรวม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหดีข้ึน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนหนังสือ
แลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสภาพยุโรปเพ่ือแกไขความตกลงใหการสนับสนุนทางการเงินภายใตโครงการการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีคุมครองในอาเซียนในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ี
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว  
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : รางการลงนามพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
2. เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลง

การคาสินคาของอาเซียน 
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

ลงนามพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน ท้ังน้ี หากมีการแกไขถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญ  
และไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหผูลงนามเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องน้ันๆ โดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

4. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศดํา เนินการออกหนังสือมอบอํานาจ เต็ม  (Full Power) 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามในพิธีสาร
ฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

5. เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบตอพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของ
อาเซียนแลว มอบหมายใหกรมศุลกากรและกรมการคาตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีความพรอม 
ในการปฏิบัติ 

6. เมื่อกรมศุลกากรและกรมการคาตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว มอบหมายให
กระทรวงการตางประเทศแจงตอเลขาธิการอาเซียนวาไทยไดดําเนินกระบวนการภายในแลวเสร็จเพ่ือใหมีผลผูกพัน 
ตามพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาอาเซียน ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
อาเซียนไดจัดทําพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (The First Protocol  

to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement) เพ่ือเปนพ้ืนฐานทางกฎหมาย (Legal Basis) สําหรับการใช

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา ลดระยะเวลา และตนทุน 
การดําเนินงานใหแกผูสงออกสินคาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระบบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองอาเซียน (ASEAN–Wide Self–Certification: AWSC) ซึ่งปจจุบันประเทศสมาชิก
อาเซียน 7 ประเทศ ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟลิปปนส และสิงคโปร  
ไดลงนามแลว คงเหลือประเทศกัมพูชา ไทย และเวียดนาม เน่ืองจากตองดําเนินกระบวนการภายในใหแลวเสร็จกอน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอพิธีสารฯ ตามขอเสนอของกระทรวงพาณิชย  

หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู เน่ืองจากเห็นวาการลงนามในพิธีสารฉบับท่ี 1  
เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน เปนกระบวนการท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานของระบบ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองอาเซียน (ASEAN–Wide Self–Certification: AWSC) ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนรวมกัน
ในการอํานวยความสะดวกทางการคา ลดระยะเวลา และตนทุนการดําเนินงานใหแกผูสงออกสินคาของไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย ลงนามในรางพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ใหความเห็นชอบรางพิธีสารดังกลาวแลว ท้ังน้ี หากมีการแกไขถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญ และไมขัดตอผลประโยชนของไทย 
ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) 

3. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามในรางพิธีสารฉบับท่ี 1  
เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

4. ใหกระทรวงพาณิชยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดในรางพิธีสาร
ฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

5. เมื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินการกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแลว ใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมท่ีจะใหรางพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแกไขความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
มีผลผูกพันตอไป เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบตอรางพิธีสารดังกลาวแลว 

6. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ซึ่งกอนท่ีจะไดจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ี ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยเจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ ผูแทน
ภาคเอกชน ผูแทนองคกรมูลนิธิตางๆ และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมีหนังสือสอบถามความเห็นหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของตอรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวเน่ืองจากมี

วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟง
ความคิดเห็นของผูเก่ียวของและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 
และการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหน้ันตอประชาชน หลักเกณฑการตรวจสอบเน้ือหา 
ของรางกฎหมายท่ีเก่ียวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐระยะเวลา 
ในการดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ และการกําหนดโทษอาญา เพ่ือใหการตรากฎหมายเปนไปโดยละเอียดรอบคอบ  
ไมสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายเมื่อมีผลใช
บังคับแลวเพ่ือพัฒนากฎหมายใหทันสมัยและสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการเขาถึงบทบัญญัติกฎหมาย
ของประชาชน จึงเห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

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

เพ่ือใหการตรากฎหมายเปนไปโดยละเอียดรอบคอบ ไมสราง
ภาระแกประชาชนเกินความจําเปน ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายเมื่อมีผลใชบังคับแลวเพ่ือพัฒนา
กฎหมายใหทันสมัยและสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ัง 
การเขาถึงบทบัญญัติกฎหมายของประชาชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

3. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
4. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงาน  ก.พ.ร. 

และสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติแรงงานในการทําการประมง พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางพระราชบัญญัติแรงงานในการทําการประมง พ.ศ. .... เพ่ือให
รางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติกอนวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
เดินทางไปใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานภาคประมง  
ค.ศ. 2007 ภายในเดือนมกราคม 2562 เห็นควรเสนอ ครม. ดังน้ี 

1. อนุมัติในหลักการรางพระราชบัญญัติแรงงานในการทําประมง พ.ศ. .... 
2. มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข 

ดําเนินการออกอนุบัญญัติตามแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับกับการทําการประมงเพ่ือการยังชีพ การทําการประมงนํ้าจืด การทําการประมง

เพ่ือนันทนาการ และการทําการประมงตามขนาดเรือท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด  
(รางฯ มาตรา 5) 

2. กําหนดใหเจาของเรือท่ีประสงคจะนําแรงงานประมงไปเปลี่ยนแทนแรงงานประมงท่ีออกไปทําการประมง 
ตองมีหนังสือแจงและไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมเจาทากอนนําลูกเรือออกจากทาเทียบเรือ เวนแตในกรณีมีเหตุ
จําเปนเพ่ือความปลอดภัยของแรงงานประมง หรือมีปญหาขอพิพาทตามความประสงคของแรงงานประมง ใหมีหนังสือ
แจงอธิบดีกรมเจาทาภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับจากมีการขนถายแรงงานประมง (รางฯ มาตรา 8) 

3. กําหนดใหแรงงานประมงมีใบรับรองแพทยมาแสดงวามีความพรอมดานสุขภาพในการทํางานบนเรือประมง 
กอนท่ีจะออกทําการประมง (รางฯ มาตรา 9) 

4. กําหนดใหเจาของเรือมีหนาท่ีดําเนินการใหแรงงานประมงเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีตกลงกัน
โดยเจาของเรือเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และตองวางหลักประกันกอนนําเรือออกไปทําการประมง เวนแตในกรณีเลิก
สัญญาจางแรงงานประมงเน่ืองจากแรงงานประมงไดกระทําผิดสัญญาจางอยางรายแรง (รางฯ มาตรา 10 – มาตรา 12) 

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

เพ่ือใหมีกฎหมายคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานประมง
ใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ เพ่ือปองกันการใชแรงงาน 
ท่ีผิดกฎหมายในภาคการประมง วางมาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแล
และบริหารจัดการในการออกใบรับรองดานแรงงานภาคประมงใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล และเพ่ือเปนสงเสริม พัฒนาและเพ่ิมความสามารถ 
ในการแขงขันในกิจการภาคประมงของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. กําหนดหามมิใหเรียกเก็บคาบริการและคาใชจายในการจัดหางานเปนเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดจากแรงงาน
ประมง (รางฯ มาตรา 13) 

6. กําหนดใหเจาของเรือตองจัดใหแรงงานประมงไดรับสิทธิประโยชนดานสุขภาพและสวัสดิการ ไมดอยกวาสิทธิ
ประโยชนดานการประกันสังคมท่ีเหมาะสมกับการทํางานดานการประมง (รางฯ มาตรา 14) 

7. กําหนดใหเรือประมงตองมีใบรับรองวาเรือผานการตรวจสอบสภาพความเปนอยูและสภาพการทํางานหรือ
ใบรับรองดานแรงงานทางทะเลตามกฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเลท่ียังไมหมดอายุ (รางฯ มาตรา 15) 

8. กําหนดใหแรงงานประมงมีสิทธิในการรองเรียนเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยของเรืออันตรายตอความปลอดภัย
หรือสุขภาพของแรงงานประมงบนเรือ สภาพการทํางานและความเปนอยูของแรงงานประมง (รางฯ มาตรา 16) 

9. กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานแตงตั้งใหปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี ข้ึนไปบนเรือประมงหรือเขาไปในสํานักงานของเจาของเรือ  
เพ่ือตรวจสภาพการทํางาน สภาพการจาง และสภาพความเปนอยู สอบถามขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 
อันเปนประโยชนตอการพิสูจนขอเท็จจริงในอันท่ีจะปฏิบัติการเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี มีหนังสือสอบถาม 
หรือเรียกเจาของเรือ แรงงานประมง หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริง หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา มีคําสั่งเปนหนังสือ ใหเจาของเรือ หรือแรงงานประมง ปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติน้ี 
สั่งไมอนุญาตใหออกเรือ เพราะเหตุไมอยูในสภาพพรอมท่ีจะออกไปทําการประมงจนกวาจะไดมีการแกไขใหมีความพรอม 
และข้ึนไปบนเรือและตรวจเรือตางประเทศท่ีเขามาในนานนํ้าไทย และสั่งใหกักเรือเมื่อไดรับการรองขอหรือรองเรียน  
หรือมีพยานหลักฐานเช่ือวาเจาของเรือปฏิบัติไมสอดคลองกับมาตรฐานเก่ียวกับสภาพบนเรือท่ีเปนอันตรายตอชีวิต  
ความปลอดภัย หรือสุขภาพ (รางฯ มาตรา 17 – มาตรา 19) 

10. กําหนดบทลงโทษใหมีความเหมาะสมกับการกระทําความผิดสําหรับกิจการในภาคประมง (รางฯ มาตรา 20 
– มาตรา 24) 

11. บทเฉพาะกาลกําหนดใหแรงงานประมงสามารถใชใบรับรองแพทยท่ีออกใหกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช
บังคับไดจนกวาใบรับรองแพทยน้ันจะสิ้นอายุ (รางฯ มาตรา 25) 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแรงงานในการทําการประมง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป โดยใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกับ
กระทรวงแรงงานพิจารณาเหตุผลความจําเปนเรงดวนในการออกกฎหมายฉบับน้ีวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน
เรงดวนอันมิอาจหลักเลี่ยงไดในอันท่ีจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสมควรตองตราเปนกฎหมาย
ระดับพระราชกําหนดตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม และหากตราเปนพระราชกําหนดแลว 
ใหพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับกฎหมายฉบับ นี้ ให เหมาะสมดวย  ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับความเรงดวน 
ในการดํา เนินการ ใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวา งประ เทศ  ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางาน 
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ในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) และใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง แลวดําเนินการตอไปได 
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย

ลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
3. ใหกระทรวงแรงงานไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี 
4. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกับกระทรวงแรงงานพิจารณาเหตุผลความจําเปนเรงดวน

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและขจัดการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. .... ท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา เปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนเรงดวน อันมิอาจหลีกเลี่ยงไดในอันท่ีจะรักษา 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสมควรตองตามเปนกฎหมายระดับพระราชกําหนดตามมาตรา 172  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม และหากตราเปนพระราชกําหนดแลว ใหพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช
บังคับกฎหมายฉบับน้ีใหเหมาะสมดวย และใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : การใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง  

พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ  
ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. 2550  

(ค.ศ. 2007) มีจุดประสงค คือ การทําใหมั่นใจวาแรงงานประมงจะมีสภาพการทํางานท่ีมีคุณคาบนเรือประมง  
ในเรื่องขอกําหนดข้ันต่ําในการทํางานบนเรือ สภาพการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีพักอาศัยและอาหาร การคุมครองความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการทํางาน การดูแลทางการแพทย และการประกันสงัคม และขอกําหนดสาระสําคัญ 7 สวน ดังน้ี 

1. สวนท่ี 1 บทนิยามและขอบเขตของอนุสัญญา 
อนุสัญญาฉบับน้ี มีเจตนารมณใชบังคับกับแรงงานประมงทุกคน และเรือประมงทุกลําท่ีทําการประมง 

เพ่ือการคา (การทําประมงเพ่ือการคา หมายถึงการทําประมงทุกรูปแบบ รวมท้ังการทําประมงในแมนํ้า ทะเลสาบ  
และลําคลอง ยกเวนการทําประมงเพ่ือยังชีพ และการทําประมงเพ่ือนันทนาการ) ท้ังน้ี อนุสัญญาคํานึงถึงความแตกตาง
การทําประมงในแตละประเทศ จึงมีขอยืดหยุนในการบังคับใชเรือประมงขนาดเล็กท่ีมีความยาวเรือนอยกวายี่สิบสี่เมตร 
ทําการประมงนอยกวาสามวัน แตไมมีขอยืดหยุนยกเวนสําหรับเรือประมงขนาดใหญความยาวเรือมากกวายี่สิบสี่เมตร  
อยูในทะเลเกินสามวัน หรือเดินเรือในระยะทางเกิน 200 ไมลทะเลจากชายฝงของรัฐเจาของธง 

กรณีการบังคับใชอนุสัญญาทําใหเกิดปญหาพิเศษในสาระสําคัญเก่ียวกับสภาพเฉพาะของการปฏิบัติงาน 
ของแรงงานประมงหรือเรือประมงท่ีเก่ียวของ ภายหลังการปรึกษาหารือระหวางหนวยงานผูมีอํานาจกับองคกรท่ีเปน
ตัวแทนของนายจางและคนงานท่ีเก่ียวของ สมาชิกอาจยกเวนขอกําหนดกับ (เอ) เรือประมงท่ีทําการประมงในแมนํ้า 
ทะเลสาบ หรือลําคลอง (บี) กลุมประเภทของแรงงานประมงหรือเรือประมงท่ีมีจํานวนจํากัด (ตามขอ 3 ในตัวบท
อนุสัญญาฯ) และกรณีท่ีสมาชิกไมสามารถท่ีจะนํามาตรการท้ังหมดท่ีกําหนดในอนุสัญญาไปปฏิบัติไดในทันที เน่ืองมาจาก

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

เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณการใชแรงงานท่ีดีในภาคประมง 
ใหเปนท่ียอมรับของนานาชาติและเกิดความเช่ือมั่นตอสินคาอุตสาหกรรม
ประมงของประเทศไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปญหาพิเศษอันเก่ียวกับสภาพเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐานหรือสถาบันท่ียังไมไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอ สมาชิกอาจ
นําบทบัญญัติท้ังหมดหรือบางขอตามท่ีระบุไปปฏิบัติใหเกิดความกาวหนาตามแผนท่ีไดจากการปรึกษาหารือ 

2. สวนท่ี 2 หลักการท่ัวไป การนําไปปฏิบัติ ระบุ (1) บทบาทรัฐสมาชิกจะตองปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย 
ขอบังคับ หรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีตราข้ึน เพ่ือดําเนินการตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาน้ีรวมถึงกําหนดหนวยงานผูมีอํานาจ
และกลไกการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภาคประมง และ (2) บทบาทความรับผิดชอบของ
เจาของเรือประมง ไตกง และแรงงานประมง 

3. สวนท่ี 3 ขอกําหนดข้ันต่ําสําหรับการทํางานบนเรือประมง ไดแก อายุข้ันต่ํา และการตรวจสุขภาพ 
4. สวนท่ี 4 เง่ือนไขการปฏิบัติงาน ไดแก อัตรากําลังแรงงานประมง ช่ัวโมงการพัก รายช่ือลูกเรือ ขอตกลง 

การทํางาน การสงตัวกลับ การจัดหาและบรรจุแรงงานประมง การจายเงิน 
5. สวนท่ี 5 เก่ียวกับท่ีพักอาศัยและอาหาร ไดแก ขนาดและคุณภาพท่ีพอเพียง อาหารท่ีมี่คุณคาทางโภชนาการ 

และนํ้าดื่มท่ีพอเพียง 
6 สวนท่ี 6 การดูแลทางการแพทย การคุมครองสุขภาพ และการประกันสังคม ไดแก อุปกรณ และเวชภัณฑ 

ท่ีเหมาะสมกับการทํางานบนเรือ การฝกอบรมแรงงานประมงในการใชเครื่องมือทําการประมง การจัดตั้งคณะกรรมการ
รวมดานความปลอดภัยในการทํางาน และการประกันสังคม 

7. สวนท่ี 7 การปฏิบัติและการบังคับใชโดยใหรัฐสมาชิกใชอํานาจศาลและการควบคุมเหนือเรือท่ีชักธงของรัฐตน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งระบบเพ่ือทําใหมั่นใจไดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาฉบับน้ี รวมถึง 
การตรวจสอบ การรายงาน การติดตามควบคุม วิธีการรองทุกข การลงโทษท่ีเหมาะสม และมาตรการปรับปรุงแกไข 
ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ใหสอดคลองกับกฎหมาย หรือขอบังคับภายในประเทศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง 
พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ ตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 

2. ใหกระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงคมนาคมเรงดําเนินการแกไข
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาดังกลาว ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวนตอไป 

3. ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารเพ่ือใหอนุสัญญาฯ มีผลผูกพัน ท้ังน้ี ใหยื่นสัตยาบันสาร 
เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบอนุสัญญาฯ และรางพระราชบัญญัติแรงงานในการทําการประมง พ.ศ. ....  
ไดมีประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว เวนแตเปนกรณีท่ีมีระยะเวลาใหรัฐสมาชิกดําเนินการภายหลังการใหสัตยาบันได 
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

4. ใหกระทรวงแรงงานไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 
 

เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33  
และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ 

 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอเอกสารในขอ 2.1 – 2.3 โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในสวนท่ีไมใช

สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศหรือสวนราชการเจาของเรื่องดําเนินการได
โดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันใหรายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

2. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมลงนามหรือรับรองเอกสารในขอ 2.1 
3. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสารในขอ 2.2 
4. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในเอกสารแจง 

การตอบรับไปยังสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามเอกสารในนาม
อาเซียนในขอ 2.3 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สาธารณรัฐสิงคโปร ในฐานะประธานอาเซียน ป 2561 มีกําหนดจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 

และการประชุมสุดยอดท่ีเ ก่ียวของ ระหวางวันท่ี 11 – 15 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  
โดยนายกรัฐมนตรีมี กําหนดเดินทางเขารวมกาประชุมดังกลาว ระหวางวันท่ี 13 – 15 พฤศจิกายน 2561  
ซึ่งนอกเหนือจากการประชุมของผูนําอาเซียนแลว ยังมีการประชุมระหวางผูนําอาเซียนกับผูนําของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม  
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) รวมถึงการประชุมท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ อาทิ การประชุม
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะเขารวม 

2. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของมีเอกสารท่ีจะมีการรับรอง (to be 
adopted) โดยผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวน 20 ฉบับ เอกสารท่ีจะมีการรับรอง (to be adopted) โดยรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียนเพ่ือเสนอใหผูนําอาเซียนรับทราบ (to be noted) จํานวน 1 ฉบับ และเอกสารท่ีจะใหความ

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

เพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามในนามอาเซียนจํานวน 4 ฉบับ รวมจํานวนท้ังสิ้น 25 ฉบับ 
โดยกระทรวงการตางประเทศไดประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของและรวบรวมเพ่ือเสนอตอสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันน้ีจํานวน 19 ฉบับ สําหรับอีก 6 ฉบับ ไดแก (1) รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการรับรอง 
วันเยาวชนอาเซียนเพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (2) รางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยท่ี 24 (3) รางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับกาประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 (4) รางแถลงการณรวมอาเซียน – จีนวาดวยความรวมมือ 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (5) รางแถลงการณรวมผูนําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
และ (6) รางบันทึกความเขาใจระหวางสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสหพันธรัฐรัสเซียในความ
รวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ 

ท้ังน้ี สาระสําคัญของเอกสารจํานวน 19 ฉบับท่ีขอเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีมีดังน้ี 
2.1 เอกสารท่ีผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับรอง จํานวน 15 ฉบับ ไดแก 

(1) รางปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติวาดวยความชวยเหลือทางกงสุล โดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียน
ในประเทศท่ีสามแกคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ และรางแนวปฏิบัติวาดวยความชวยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูต
ของรัฐสภาสมาชิกอาเซียนในประเทศท่ีสามแกคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 

(2) รางเอกสารกรอบการดําเนินงานเครือขายเมืองอัจฉริยะอาเซียน 
(3) รางแผนแมบทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพ่ือบูรณาการสิทธิคนพิการ 
(4) รางปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยการสงเสริมงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการเจริญเติบโต 

อยางเทาเทียมและทุกคนมีสวนรวมของประชาคมอาเซียน 
(5) รางวิสัยทัศนความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรอาเซียน – จีน ค.ศ. 2030 
(6) รางแถลงการณรวมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุน สมัยพิเศษ ครั้งท่ี 21 เพ่ือเฉลิมฉลอง 

การครบรอบ 45 ปแหงมิตรภาพและความรวมมืออาเซียน – ญี่ปุน 
(7) รางถอยแถลงรวมระหวางผูนําอาเซียน – รัสเซีย ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย 

ครั้งท่ี 3 กระชับความสัมพันธมุงสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเพ่ือประโยชนรวมกัน 
(8) รางแถลงการณของผูนําอาเซียนและรัสเซียวาดวยความมั่นคงและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(9) รางถอยแถลงผูนําอาเซียน – สหรัฐอเมริกาวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงทางไซเบอร 
(10) รางถอยแถลงผูนําอาเซียนบวกสามวาดวยความรวมมือในการแกปญหาการดื้อยาตานจุลชีพ 

(เอเอ็มอาร) 
(11) รางถอยแถลงผูนําการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยเมืองอัจฉริยะอาเซียน 
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(12) รางถอยแถลงผูนําการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยการตอตานภัยคุกคามจากนักรบกอ
การรายตางชาติและผูเดินทางกลับภูมิลําเนา 

(13) รางถอยแถลงผูนําการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยการตอตานปญหาขยะพลาสติกทะเล 
(14) รางถอยแถลงผูนําการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสง

วัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีอ่ืนๆ อยางมั่นคงและปลอดภัย 
(15) รางถอยแถลงผูนําการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยการกระชับความรวมมือดานความ

มั่นคงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.2 เอกสารท่ีรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนจะรับรองเพ่ือเสนอใหผูนําอาเซียนรับทราบ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 

(1) รางเอกสารแนวคิด – ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของศูนยอาเซียนเพ่ือการศึกษาและหารือดานการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน 

2.3 เอกสารท่ีใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูทีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในเอกสารแจง
การตอบรับไปยังสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามในนามอาเซียน  
จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 

(1) รางขอตกลงระหวางทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศและสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตดานความรวมมือในสาขาเทคโนโลยีนิวเคลียรและการประยุกตใช ความปลอดภัยทางนิวเคลียร  
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

(2) รางบันทึกความเขาใจระหวางสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซียวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

(3) รางความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตกับรัฐบาลญี่ปุน 

3. โดยท่ีเอกสารในขอ 2.1 – 2.3 เปนเอกสารท่ีแสดงเจตนารมณทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดยไมมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ เอกสารดังกลาว 
จึงไมใชสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเอกสารท่ีจะมี 
การลงนามหรือการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศและสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศ
ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรอืองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมของการประชุมผูนํา RCEP ครั้งท่ี 2 ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 

และอนุมัติเปนหลักการใหจายเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทํา
ระบบรักษาความลับขอมูลเก่ียวกับ RCEP 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางแถลงการณรวม รวมท้ังเอกสารประกอบท่ีแนบหรือท่ีอางอิง และหากรางแถลงการณ
ดังกลาวมีการปรับปรุงแกไขท่ีไมใชสาระสําคัญในการประชุมเตรียมการรัฐมนตรี RCEP ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
ขอใหกระทรวงพาณิชยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

2. ใหความเห็นชอบการเขารวมการแถลงการณของนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายในการประชุม
ผูนํา RCEP ครั้งท่ี 2 ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 

3. อนุมัติเปนหลักการใหจายเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดทําระบบรักษาความลับขอมูลเก่ียวกับ RCEP (RCEP Secured Online Platform) โดยมีกําหนดการจายเงิน ดังน้ี  
(1) งวดแรก เปนเงิน 1,625 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 53,625 บาท) เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ 2 ป แรก (2562 – 2563) 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศจะโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนเงินเหลือจายจากการดําเนินงานของกรมฯ เพ่ือมาจายเงินอุดหนุนดังกลาวภายในวันท่ี 31 มกราคม 2562 
และ (2) งวดถัดไป (ทุก 2 ป) เปนเงินประมาณ 250 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,250 บาท) สําหรับเปนคาใชจาย 
ในการบํารุงรักษาระบบ ซึ่งกระทรวงพาณิชย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศจะขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
เพ่ือมาจายเงินอุดหนุนดังกลาวตอไป ท้ังน้ี การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ
สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศกัมพูชา ผูนําเซียน 10 

ประเทศและประเทศคูเจรจา 6 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย และนิวซีแลนด ไดออกปฏิญญา

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกสรางสภาวะแวดลอมและการลงทุน 
ท่ีเอ้ือตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมเพ่ือประกาศใหมีการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) อยางเปนทางการในป 2556 โดยมีเปาหมายให RCEP เปนความตกลงท่ีทันสมัย 
ครอบคลุม และมีมาตรฐานสูง ตามเอกสารหลักการและวัตถุประสงคของการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP (Guiding 
Principles and Objectives for Negotiating RCEP) ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 

2. ในการประชุมเตรียมการรัฐมนตรี RCEP ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 จะมีการพิจารณาจัดทํารายงาน 
การประเมินผลความคืบหนาการเจรจาและรางแถลงการณรวมของผูนํา (Joint Leaders’ Statement on the 
Regional Comprehensive Economic Partnership) และใหความเห็นชอบการดําเนินโครงการจัดทําระบบรักษา
ความลับขอมูลเก่ียวกับ RCEP (RCEP Secured Online Platform) 

3. ในการประชุมผูนํา RCEP ครั้งท่ี 2 (2nd RCEP Summit) ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ผูนํา RCEP  
จะรับทราบผลการประเมินความคืบหนาการเจรจา RCEP และจะประกาศแถลงการณรวมเก่ียวกับความคืบหนาการ
เจรจา RCEP โดยไมมีการลงนาม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณ
รวมของการประชุมผูนํา RCEP ครั้งท่ี 2 ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัด
กับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการจัดทําระบบรักษาความลับขอมูลเก่ียวกับ 
RCEP ใหกระทรวงพาณิชย (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 
 

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
2. พิจารณาสั่งการหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองตามนัยสรุปประเด็นสําคัญสําหรับการติดตามผลการประชุม

รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน เพ่ือนําไปปฏิบัติและติดตามความคืบหนาตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศ เสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 51 และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบผลการประขุม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ไดเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีจํานวน 20 การประชุม ระหวางวันท่ี 31 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร สรุปสาระสําคัญของผลการประชุมฯ มีดังน้ี 

1. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย ท่ีประชุมสงเสริมการเปดเสรีการคา โดยสนับสนุน 
ใหเรงรัดการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และติดตามความคืบหนาการทบทวน
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: 
AANZFTA) ตลอดจนการนําผลการเจรจา RCEP มาตอยอดภายหลังความตกลง AANZFTA ใหเปนความตกลงท่ีลึกซึ้ง
และกวางข้ึน 

2. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด ท่ีประชุมรับทราบผลการทบทวนความตกลง AANZFTA 
รอบท่ี 1 และเห็นพองใหเรงรัดการจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP ใหแลวเสร็จภายในป 2561 
ซึ่งจะเปนความตกลงท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง 

3. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-รัสเซีย ท่ีประชุมสนับสนุนใหมีความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตร 
เศรษฐกิจ คมนาคม และประชาชน ระหวางอาเซียนกับ Eurasian Economic Union (EAEU) Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) และ Asian Cooperation Dialogue (ACD) รวมถึงการเรงศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํา FTA 
ระหวางอาเซียนกับ EAEU สาขาความรวมมือท่ีมีศักยภาพ อาทิ ความมั่นคงอาหาร เปนตน 

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

เ พ่ือชวยเสริมสรางความมั่นคงและสงเสริมผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนรวมกันแกไขปญหาและประเด็นทาทาย 
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



31 
 

4. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-EU ประเด็นเรื่องการกีดกันสินคาปาลมนํ้ามันโดย EU อินโดนีเซีย 
และมาเลเซียไดหยิบยกประเด็นรางกฎขอบังคับของ EU เรื่องการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอินโดนีเซียมองวา
รางขอบังคับดังกลาวเปนมาตรการกีดกันและเลือกปฏิบัติตอสินคาปาลมนํ้ามันของประเทศผูผลิตและสงออกในอาเซียน 
ในขณะท่ีมาเลเซียใหความสําคัญตอการหารือระหวางประเทศผูสงออกนํ้ามันปาลมและ EU เพ่ือกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
สําหรับระบบรับรองท่ีเก่ียวของกับรางขอบังคับดังกลาว อยางไรก็ตาม EU ช้ีแจงวามาตรการดังกลาวมีวัตถุประสงค 
เพ่ือการปองกันสิ่งแวดลอม มิไดเปนการกีดกันสินคาจากนํ้ามันปาลม โดยเนนย้ําวาตลาด EU ยังคงเปดรับนํ้ามันปาลม
จากประเทศอาเซียน 

5. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี 19 ท่ีประชุมรับทราบความสําคัญของการปฏิบัติตาม 
ASEAN Plus Three Cooperation Strategy on Food, Agriculture and Forestry (APTCS) 2016-2025 และ
บทบาทของ ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) ซึ่งเปนกลไกท่ีเสริมสรางความมั่นคงทาง
อาหารของภูมิภาค 

6. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของการประชุมสุดยอดอาเซียตะวันออก (EAS) ครั้งท่ี 8 ท่ีประชุมรับทราบ
ความกาวหนาและติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมะนิลาเพ่ือตอยอดการดําเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญ
วาดวยขอริเริ่มดานการพัฒนาภายใตการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งครอบคลุมความรวมมือ  
6 สาขา ไดแก สิ่งแวดลอมและพลังงาน การศึกษา การเงิน สาธารณสุขและโรคระบาดรายแรง การจัดการภัยพิบัติ  
และความเช่ือมโยงในอาเซียน และอีก 3 สาขาสําคัญ ไดแก เศรษฐกิจ การคา ความมั่นคงทางอาหาร และความรวมมือ
ทางทะเล ซึ่งเปนสาขาความรวมมือใหม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน  

ครั้งท่ี 51 และการประชุมรัฐมนตรีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู  
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและความพรอมของไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานในกรอบอาเซียน รวมท้ังการกระชับ
ความสัมพันธกับคูเจรจาในกรอบตางๆ ซึ่งจะชวยเสริมสรางความมั่นคงและสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย 
ตลอดจนรวมกันแกไขปญหาและประเด็นทาทายท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม ซึ่งจะทําใหความ
รวมมือและการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม รวมท้ัง
จะเปนการสรางความเช่ือมโยงท้ังในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอาเซียน 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
และมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยใหกระทรวง 
การตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 45/2561 วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

061161 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  

ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง  
และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา อําเภอทายเหมือง 
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... กอนประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอเรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา  
อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
ในกระบวนการจัดทํารางประกาศดังกลาว คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอม ไดมีมติเห็นชอบในหลักการปรับแกไขรางประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยนําขอ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับแกไขในรางประกาศกระทรวงฯดังกลาวครบถวน และนําเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไปแลว 

2. วัตถุประสงคของรางกฎกระทรวงฯ 
2.1 เปนการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง และอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยมสีาระสําคัญในการปรับแกไข ดังน้ี 

๑) ปรับแกไขในมาตรการเพ่ือใหเน้ือหาสอดคลองกับขอกําหนดในแผนท่ีทายประกาศกระทรวงฯ 
เพ่ือใหมีความชัดเจนในการใชบังคับ 

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

เพ่ือปรับปรุงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอวิถี
ชี วิตของ ชุมชนหรือไม เ อ้ือต อการดํ า เ นินโครงการ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒) ปรับแกไขในมาตรการท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน หรือไมเอ้ือตอการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน หรือนโยบายภาครัฐตางๆ 

๓) ปรับเพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด เพ่ือใหความเห็นและอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมแลวแตกรณี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกลาว  

โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
๑. กรมชลประทาน มีโครงการท่ีอยูในแผนการศึกษาบริเวณดังกลาว จํานวน ๔ โครงการ ดังน้ี 

๑.๑ โครงการอางเก็บนํ้าบานทุงขมิ้น ตําบลคึกคัก อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา มีแผนการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.๒ โครงการอางเก็บนํ้าคลองพรุ ตําบลบางทอง อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา มีแผนการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.๓ โครงการอางเก็บนํ้าลําไตรมาศ ตําบลบางเพรียง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา อยูระหวางการออกแบบ

เพ่ิมเติมเพ่ือขอใชพ้ืนท่ีปาไม 
๑.๔ โครงการอางเก็บนํ้าบานหินกอง ตําบลตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดพังงา อยูระหวางการออกแบบ

กอสรางเพ่ิมเติม 
๒ . กรมพัฒนาท่ีดิน ไดตรวจสอบรางประกาศกระทรวงฯ ดังกลาว จากแผนท่ีทายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว ปรากฏวา มีพ้ืนท่ีบางสวนทับซอนพ้ืนท่ีปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ บางสวนทับซอนปาไมถาวร และบางสวนทับซอนพ้ืนท่ีท่ีจําแนกออกจากปาไมถาวร ใหเปนพ้ืนท่ี
ทํากินของราษฎร หรือเพ่ือใชประโยชนอยางอ่ืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๓๑ และตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ 

๓. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีตามรางประกาศกระทรวงฯ ปรากฏวามีพ้ืนท่ี 
ทับซอนกับพ้ืนท่ีดําเนินการของ ส.ป.ก. ดังน้ัน เพ่ือไมใหการกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมดังกลาว
กระทบตอการดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงเห็นควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม
ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการปฏิรูปท่ีดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมไวในรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง 
และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา 
อําเภอตะก่ัวทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


