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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : ผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 6 และการจัดกิจกรรมวันดินโลก ป 2561 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

๑. รับทราบผลการประชุม GSP PA ครั้งท่ี ๖ 
๒. ใหความเห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งศูนย CESRA และรางวัล World Soil Day Award โดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณจะไดดําเนินการเรื่องงบประมาณตามข้ันตอนตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO จัดตั้งกลุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก  

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําความรวมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ท่ีประเทศสมาชิก 
มีศักยภาพหรือเอ้ือประโยชนตอกัน โดยแบงการดําเนินงานออกเปน ๙ ภูมิภาค ประเทศไทยเปนสมาชิกในกลุมภูมิภาคเอเชีย 
และไดรับคัดเลือกใหเปนประธานกลุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินแหงเอเชีย มีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงาน 
ของภูมิภาคเอเชียตอท่ีประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลกเปนประจําทุกป 

๒. กลุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก เปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลักดันวันดินโลก ๕ ธันวาคม 
ตอสหประชาชาติ รวมท้ังสนับสนุนใหประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมวันดินโลกเพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญ 
ของทรัพยากรดิน และรวมมือกันอนุรักษฟนฟูเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

๓. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหความเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
โดยกรมพัฒนาท่ีดินจัดกิจกรรมวันดินโลกอยางตอเน่ืองท้ังในและตางประเทศ และใหความเห็นชอบในหลักการใหไทย
เปนประธานกลุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินแหงเอเชีย 

๔. คณะผูแทนไทย ไดเขารวมการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership Plenary 
Assembly: GSP PA) ครั้งท่ี ๖ เมื่อวันท่ี ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาล ีและมีบทบาทในการประชุม 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดนําเสนอการจัดตั้งรางวัล World Soil Day Award ตอท่ีประชุม และรายงาน
ความกาวหนาการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานดินของเอเชีย (ASP Implementation Plan) ป ๒๕๖๑  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน 
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตรในดานการจัดการทรัพยากรดิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในฐานะประธาน ASP ของ FAO ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย 
(Center of Excellence for Soil Research in Asia: CESRA) 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 11 – 13 มิถุนายน 2561 
การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : 
CESRA) และรางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award) และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รับความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : ขออนุมัติลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร 

ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต วาดวยความรวมมือดานการเกษตร 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตวาดวยความรวมมือ 
ดานการเกษตร 

2. อนุมัติในหลักการวา กอนท่ีจะมีการลงนาม หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขบันทึกความเขาใจฯ  
ในประเด็นท่ีไมใชหลักการสําคัญ ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีรัฐมนตรีฯ มอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอเรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและ

สหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตวาดวยความรวมมือ
ดานการเกษตร เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกอนการลงนาม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวง
เกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตเห็นชอบใหมีการลงนามรางบันทึกความเขาใจฯ ในระหวาง 
การเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. รางบันทึกความเขาใจฯ วาดวยความรวมมือดานการเกษตร มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
๒.๑ วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี ความรวมมือดานวิชาการและ

วิทยาศาสตรในสาขาการเกษตรระหวางผูเขารวมท้ังสองฝายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติตอความรวมมือในสาขาอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต 

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

เ พ่ือเสริมสรางความสัมพันธดานการเกษตรระหวางไทย 
และสาธารณรัฐแอฟริกาใต และสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการดานการเกษตร 
ในหลายดาน ไดแก ดานปศุสัตว ประมง พืช การชลประทาน การใชท่ีดิน 
การบริหารจัดการนํ้า การใชท่ีดิน สหกรณ และสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒.๒ สาขาความรวมมือ ไดแก การพัฒนาดานการเกษตร ซึ่งรวมถึงสัตว ประมง และพืช การชลประทาน  
และการใชท่ีดิน การพัฒนาสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร การพัฒนาความรวมมือในดานความมั่นคง 
ทางอาหารและความปลอดภัยอาหาร สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร การเสริมสรางความรวมมือ 
และการประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนสาขาท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ท่ีท้ังสองฝายเห็นชอบรวมกัน  
โดยมีรูปแบบความรวมมือ ไดแก การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย การวิจัยรวมดานการเกษตร การแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานวิชาการและวิทยาศาสตร การฝกอบรม การสัมมนา การดูงาน และการฝกอบรมเฉพาะทาง การพัฒนา 
ดานการตลาด และการสงเสริมธุรกิจการเกษตรและความสัมพันธทางการคาระหวางกัน 

3. กระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือ ดวนมากท่ี กต ๑๔๐๔/๒๒๕๒ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือแจง
ความเห็นตอรางบันทึกความเขาใจดังกลาว ดังน้ี 

๓.๑ ประเด็นดานสารัตถะและถอยคํา 
(๑) ไมมีขอขัดของตอสารัตถะและถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับปจจุบัน หากกระทรวง

เกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของเห็นวา เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย  
สามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมท้ังไดจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการน้ีไวแลว โดยเฉพาะคาใชจายในการดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจฯ ตามนัยวรรค ๗  
ของรางบันทึกความเขาใจฯ  

(๒) เพ่ือใหรางบันทึกความเขาใจฯ มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงขอเสนอปรับถอยคําในรางบันทึก 
ความเขาใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ และขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณปรับถอยคําในรางบันทึกความเขาใจฯ  
ฉบับภาษาไทยใหสอดคลองกับรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษท่ีแกไขน้ีดวย 

๓.๒ ประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยท่ีวรรคอารัมภบทของรางบันทึกความเขาใจฯ ระบุวา บันทึกความเขาใจฯ แสดงถึงความเขาใจ

รวมกันของผูเขารวมท้ังสอง และไมถือเปนสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลของท้ังสองประเทศ รางบันทึกความเขาใจฯ  
จึงไมถือเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางไรก็ดี โดยท่ีรางบันทึกความเขาใจฯ มีเน้ือหาเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศท่ีมีผลผูกพันในดานนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณควรพิจารณาเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตร ี
เพ่ือพิจารณาตามนัยมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

4. ประเด็นอ่ืนๆ 
กระทรวงการตางประเทศเห็นวา การจัดทํารางบันทึกความเขาใจดังกลาวจะเปนประโยชนตอการสงเสริม

ความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยและแอฟริกาใต โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งคณะทํางานรวม ดานการเกษตร  
(Joint Agricultural Working Group) ซึ่งจะมีการประชุมรวมกันทุกๆ สองป โดยแตละฝายจะผลัดกันเปนเจาภาพ 
จะเปนกลไกในการแกไขปญหาการสงออกสินคาเกษตรระหวางไทยกับแอฟริกาใต โดยเฉพาะการเปดตลาดผลไมของไทย
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ในแอฟริกาใตและหารือปญหาทางเทคนิคท่ียังเปนอุปสรรคระหวางกัน ซึ่งปจจุบันไทยยังไมสามารถสงออกมังคุด 
และลําไยไปแอฟริกาใตได ท้ังน้ี หากท้ังสองฝายสามารถจัดใหมีการลงนามบันทึกความเขาใจฯ ไดภายในป ๒๕๖๑  
ก็จะเปนโอกาสดีในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๒๕ ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยและแอฟริกาใตในปน้ีดวย 

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดปรับถอยคําในรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ตามความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศ และไดปรับถอยคําในรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับภาษาไทยใหสอดคลองกับรางบันทึก 
ความเขาใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษท่ีแกไขดวยแลว 

6. รางบันทึกความเขาใจดังกลาวไมจําเปนตองใชหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) เน่ืองจากไมเปน
สนธิสัญญาระหวางประเทศ และหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออก
หนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน 
รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมง 
แหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตวาดวยความรวมมือดานการเกษตรในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ 
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สปน. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
และนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑)  
และมาตรา ๕๙ ซึ่งกอนท่ีจะไดจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดดํา เนินการจัด ใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากผูท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน รวมท้ังคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการไดมีมติเห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวเน่ืองจากมี

วัตถุประสงคเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยกําหนดใหมีสถานะ 
เปนกฎหมายกลางในเรื่องเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ มีบทบาทการใชบังคับท่ีกวางยิ่งข้ึนครอบคลุมหนวยงาน 
ของรัฐทุกประเภท และบุคคลท้ังหมดท้ังผูท่ีมีสัญชาติไทยและคนตางดาว กําหนดหนาท่ีของหนวยงานรัฐในการจัดใหมี
ขอมูลขาวสารสาธารณะไวใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยเพ่ิมเติมประเภทของขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือใหเปนไป 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมท้ังกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําขอเปดเผยขอมูลขาวสารใหชัดเจน  
และมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารประจําหนวยงานเพ่ือใหการพิจารณาคําขอเปดเผยขอมูลขาวสารเปนไปอยางมีระบบ 
ตลอดจนปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหมีความเหมาะสม  
เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงเห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

 

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

เพ่ือใหการพิจารณาคําขอเปดเผยขอมูลขาวสารเปนไปอยางมี
ระบบ ตลอดจนปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหการบังคับใช
กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นขอสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใหนําขอพิจารณารางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐ
และความลับของทางราชการ พ.ศ. .... ท่ีสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561  
มาประกอบการพิจารณาใหสอคลอง เหมาะสมหลักการตามรัฐธรรมนูญ ท้ังในเรื่องการตรวจสอบ ถวงดุล และบทลงโทษ 
รวมท้ังการคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชนดวย และรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงบประมาณ  
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 

3. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 เพ่ือใหมีการประกาศใชบังคับกฎหมายอุทยานแหงชาติ

กอน แลวจึงดําเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในสวนท่ีซอนทับกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ
ภายหลัง 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 
เพ่ือใหมีการประกาศใชบังคับกฎหมายอุทยานแหงชาติกอน แลวจึงดําเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ
ในสวนท่ีซอนทับกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภายหลัง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในสวนท่ีซอนทับกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตามรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณท่ีดินปาขุนวัง แปลงท่ีหน่ึง ปาแมงาวฝงซาย ปาแมโปง ปาแมแจฟา ปาแมตาและปาแมมาย ปาแมงาวฝงขวา 
ปาแมยาง และปาแมอาง ปาแมทรายคํา และปาแมเมาะ ในทองท่ีตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ ตําบลบานรอง  
ตําบลปงเตา ตําบลนาแก ตําบลบานออน ตําบลบานโปง ตําบลบานหวด อําเภองาว ตําบลทุงผึ้ง ตําบลปงดอน ตําบลแจหม 
ตําบลเมืองมาย ตําบลบานสา อําเภอแจหม ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ และตําบลบานแลง ตําบลบุญนาคพัฒนา  
ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. …. (อุทยานแหงชาติถํ้าผาไท) 
และพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตามรางพระราชกฤษฎีกาฯ ซอนทับกับกฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติ บางสวน รวม 9 ฉบับ 
โดยการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีตองใชระยะเวลา ดังน้ัน เห็นควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีเ พ่ือใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 เ พ่ือใหมี 
การประกาศใชบังคับกฎหมายอุทยานแหงชาติกอน แลวจึงดําเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ 
ในสวนท่ีทับซอนกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดังกลาวภายหลัง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นชอบดวยในหลักการกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี  

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

เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาจํานวนมาก มีความโดดเดน  
ถือเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญและเปนสมบัติล้ําคาของชาติ สมควร
สงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของประชาชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 เพ่ือใหมีการประกาศใชบังคับกฎหมายอุทยานแหงชาติกอน แลวจึงดําเนินการออกกฎกระทรวง
เพิกถอนปาสงวนแหงชาติในสวนท่ีซอนทับกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภายหลัง ท้ังน้ี มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมกรณีพ้ืนท่ี 
ทับซอนซึ่ งอยู ในอํานาจหนา ท่ีรับผิดชอบของสํา นักงานการปฏิรูป ท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาท่ีดิน  
และกรมชลประทาน จึงเห็นควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรวมกันตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงเพ่ือความชัดเจนและไมเกิดปญหาในการดําเนินงานภายหลัง 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอขอถอนเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 เพ่ือใหมีการประกาศใชบังคับกฎหมายอุทยานแหงชาติกอน แลวจึงดําเนินการออก
กฎกระทรวงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในสวนท่ีซอนทับกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภายหลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว
ลงมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหวาง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทย กับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทย กับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา 
ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของบันทึกความเขาใจดังกลาวในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนและนโยบายของไทย ขอใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจดังกลาว 

3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามในขอ 2. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุดท่ี นร 0506/ว(ล)32346 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม ๒๕๖1 

ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอความเห็นตอเรื่อง การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทย  
กับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการวิจัย  
การใชงานวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย รวมท้ังการพัฒนากิจการรวมคาหรือหุนสวนทางยุทธศาสตร 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของท้ังสองประเทศ โดยมีสาขา
ความรวมมือ 8 สาขา ไดแก 1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2) พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วท./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือสง เสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาสตรและเทคโนโลยีกับ NRC  
และเปนเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาล 
ในเชิงนโยบาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3)เทคโนโลยีการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมดานระบบราง 4) การบําบัดโรคในมนุษยและอุปกรณทางการแพทย  
5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานวัสดุ 6) เทคโนโลยีชีวภาพ 7) มาตรฐานและการวัดทางวิทยาศาสตร 8) สาขาความ
รวมมืออ่ืนๆ ในรูปแบบการวิจัยรวมกัน การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูลและบุคลากร การเช่ือมโยงระหวางภาคสวนตางๆ 
รวมท้ังการพัฒนากิจการรวมคาหรือหุนสวนทางยุทธศาสตร 

3. ท้ังสองฝายมีความตกลงเง่ือนไขดานทรัพยสินทางปญญา โดยจะระบุไวในขอตกลงโครงการความรวมมือ 
ดานการวิจัยแตละฉบับ รวมท้ังดานงบประมาณใหเปนไปตามทรัพยากรท่ีมีอยูของแตละฝาย บันทึกความเขาใจฯ  
มีอายุความตกลง 5 ป นับจากวันท่ีลงนาม ซึ่งคูรวมความตกลงอาจขอแกไขหรือขยาย โดยตกลงเปนลายลักษณอักษรรวมกัน 
รวมท้ังอาจยุติบันทึกความเขาใจฯ ฉบับน้ีลงกอนได โดยแจงเปนลายลักษณอักษรแกคูรวมความตกลงอีกฝายหน่ึง 
ลวงหนาเกาสิบวัน ท้ังน้ีการสิ้นสุดบันทึกความเขาใจฯ ฉบับน้ี จะไมมีผลกระทบตอขอตกลงโครงการความรวมมือ 
ดานการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นชอบการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวย 

ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทย 
กับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เน่ืองจากเปนประโยชนกับประเทศไทย 
ในการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ รวมท้ังเปนการพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตรของไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ โดยกระทรวงการตางประเทศไมตอง
จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงราชอาณาจักรไทย กับสภาวิจัยแหงชาติ แคนาดา ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี 
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
สารัตถะ :  ดศ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป (พ .ศ. 2560 – 2579) สําหรับ 
การประกาศใชเปนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 5 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2579 หรือจนกวาจะมีการแกไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติ 
วาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2. เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใหมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

3. มอบหมายใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกาศใชนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2579)) โดยทําเปนประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. มอบหมายใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ รวมท้ัง
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับกิจกรรมใด ๆ ท่ีใชประโยชนจากดิจิทัล ทุกหนวยงาน ดําเนินการตามนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2579)) รวมท้ังนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการรองรับ และใหสํานักงบประมาณตั้งงบประมาณ ใหหนวยงานของรัฐ 
ใหสอดคลอง เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 21 

5. มอบหมายใหสํานักงบประมาณ นําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปเปนกรอบในการกําหนด
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และกรอบการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการในแตละปงบประมาณ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ดศ./กษ. (ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหพรอมเขาสูยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม รวมท้ังเปนเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเสริมสราง
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ของประเทศ และเพ่ือใหการพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเปนสวนรวมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตัวช้ีวัดของหนวยงานของรัฐใหสอดคลอง พรอมท้ังใหสํานักงาน ก.พ. 
ดําเนินการในการวางแผนการสรางและพัฒนากําลังคนดิจิทัลของรัฐใหสอดคลองกับความตองการตามบริบทการพัฒนา
ของประเทศ โดยให สดช. กําหนดรายละเอียดกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานรองรับ 

6. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 เฉพาะในสวนท่ีใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป ของหนวยงานและ
มอบหมายใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีดําเนินการตามภารกิจท่ีกําหนดในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนของหนวยงานท่ีมีอยูใหสอดคลอง โดยมุงเนนการทํางานในลักษณะบูรณาการ
รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และสงให สดช. สําหรับนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเฉพาะดาน  
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดเสนอเรื่องนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2561 เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ รางแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และ รางแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2560 – 2564) สําหรับประกาศใชเปนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ตาม พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 5 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2579 และ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ตามลําดับ 

2. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีบัญชา 
ใหสงเรื่องคืนใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

3. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคมสงแผนท้ัง 2 ฉบับไปยัง สศช. เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

4. สศช. ไดนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองแผน แผนงานโครงการฯ  
และไดนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 
เห็นชอบในหลักการตอรางแผนท้ัง 2 ฉบับ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ กอนทําเปนประกาศ 
พระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

5. ขณะน้ีอยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงเวียนหนวยงานเพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม เสนอ  โดย “รางแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)” และ “รางแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)” เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 5 เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานใหหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน  
ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ในการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ลดความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะของรัฐอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม รวมท้ังเปนเปนพ้ืนฐานสําคัญ 
ในการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศและสรางความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศ และเพ่ือให 
การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสวนรวมตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาปรับปรุงระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 20 ป จากเดิม พ.ศ. 2560 – 2579 เปน พ.ศ. 2561 – 2580 เพ่ือใหสอดคลองกับรยะเวลา 
ของยุทธศาสตรชาติ รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงเน้ือหาของแผนฯ ใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
ความจําเปนเหมาะสมดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : การพิจารณาเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตาม MOU เพ่ิมเติม 
 
สารัตถะ :  รง. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงบันทึกขอตกลงดานการจางงานระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  
เพ่ือเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพ่ิมเติม โดยใหแรงงานตางดาว
สัญชาติเวียดนามท่ีนําเขาตามรางบันทึกความเขาใจดังกลาวสามารถทํางานรับใชในบานและงานกรรมการในทุกประเภท
กิจการไดเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง

ดานการจางงานระหวางกัน (MOU) เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ซึ่งกําหนดใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม
ทํางานไดเปนงานกรรมกรในกิจการกอสรางและประมงทะเล ตอมากระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีหนังสือ Ref 52-2108/MOLISA ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ขอใหกระทรวงแรงงาน
แหงราชอาณาจักรไทยพิจารณาหารือขยายกิจการใน MOU ในภาคบริการและอุตสาหกรรมการผลิต 

2. กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการนโยบายการจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานแรงงาน (กนร.) 
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน ไดเห็นชอบใหเพ่ิมประเภทงานใหแรงงานตางดาว
สัญชาติเวียดนามท่ีนําเขาตาม MOU ทํางานรับใชในบานและงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการไดเชนเดียวกับแรงงานตาง
ดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นวา การเพ่ิมประเภทงานใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม 

ท่ีนําเขาตาม MOU ทํางานรับใชในบานและงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการไดเชนเดียวกับแรงงานตางดาวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา รวม 24 กิจการ โดยรวมถึงกิจการเกษตรและปศุสัตว และกิจการตอเน่ือง จะเปนการแกไขปญหา

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

เ พ่ือ เปนการแก ไขปญหาการขาดแคลนแรงงานให กับ 
ภาคการเกษตรซึ่ งจะเปนภาคเศรษฐกิจแรกท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
และจะ เปนตั วช วย ในการ ขับ เคลื่ อนการ เติบ โตทาง เศรษฐ กิจ 
ของภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การขาดแคลนแรงงานใหกับภาคการเกษตรซึ่งจะเปนภาคเศรษฐกิจแรกท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจะเปนตัวชวย 
ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  
ใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ือง และนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง จึงเห็นชอบตามท่ีกระทรวง
แรงงานเสนอ 

ท้ังน้ี กระทรวงแรงงานควรมีการควบคุมการนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามตาม MOU อยางเครงครัดดวย 
เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตออาชีพของคนไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหกระทรวงแรงงานดําเนินการเจรจากับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเก่ียวกับประเภทกิจการท่ีจะเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทํางานเพ่ิมเติม 
ใหไดขอยุติ ท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ  
โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย รวมถึงความตองการแรงงาตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
แลวนําเสนอบันทึกขอตกลงท่ีปรับปรุงแลวตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึงกอนดําเนินการตอไป 

2. ใหกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  
สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : พ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบพ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัย 
และทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ  (คทช.) ครั้งท่ี 2/2561 
เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ

การนําพ้ืนท่ีปาไม ปาสงวนแหงชาติท่ีมีราษฎรอยูอาศัยทํากินในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1,2 พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
ท่ีมีราษฎรเขามาอยูอาศัยทํากินในระหวางป 2545 – 2557 และตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 และพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา  
และเขตหามลาสัตวปาท่ีมีราษฎรถือครอบครองทํากินมาดําเนินการ โดยพ้ืนท่ีดังกลาวจะตองมีการศึกษา วิเคราะห  
และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาใหราษฎรไดอยูอาศัยในลักษณะใหคนอยูรวมกับปาได 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุม 
ไดพิจารณามาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) และกําหนดใหมีการเสนอแนวทาง 
ท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาท่ีดินท่ีมีราษฎรถือครองในเขตพ้ืนท่ีปาไม ในสวนท่ีไมไดดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล ไดแก พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปา พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ
ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1,2 และพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 3,4,5 ภายหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 และพ้ืนท่ี
ปาชายเลน และมีมติใหนําเสนอคณะกรรมการ นโยบายท่ีดินแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดมาตรการ
และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 

๓. การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ครั้งท่ี 2/๒๕61 เมื่อวันท่ี18 มิถุนายน ๒๕61 ท่ีประชุม 
มีมติเห็นชอบพ้ืนท่ีเปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) และให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับขอสังเกตของประธานกรรมการและกรรมการไปพิจารณา และรวบรวม

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

เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
๔. แนวทางการดําเนินงานตามกรอบมาตรการ โดยจําแนกออกเปน 5 กลุม สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 1 : ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่อยู ในพื้น ที่ลุม นํ้า  ช้ันท่ี 3, 4 และ 5 
กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 

กรอบมาตรการแกไขปญหา : อนุญาตใหถูกตองตามกฎหมาย โดยโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 2 : ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่อยู ในพื้น ที่ลุม นํ้า  ช้ันท่ี 3, 4 และ 5 
หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 

กรอบมาตรการแกไขปญหา : อนุญาตใหอยูอาศัยและทํากินแบบแปลงรวม โดยออกแบบการใชพ้ืนท่ี
รวมกันระหวางชุมชน และหนวยงานรัฐ โดยชุมชนตองดูแลรักษาและใชประโยชนพ้ืนท่ีในลักษณะท่ีเก้ือกูลตอการอนุรักษ 
ตามท่ีกําหนดรวมกัน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 3 : ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่อยู ในพื้น ที่ลุม นํ้า  ชั้น ที่  1 และ  2 
กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 และตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 

กรอบมาตรการแกไขปญหา :  
1. จัดระเบียบการใชท่ีดินทํากิน และรับรองการอยูอาศัยทํากินในลักษณะแปลงรวม 
2. กํากับควบคุมจัดการการใชท่ีดินและปาไมภายใตการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน หามบุกรุกขยายพ้ืนท่ี 
3. ฟนฟูสภาพปาในรูปแบบการมีสวนรวม สงเสริมราษฎรปลูกปา 3 อยาง 
4. ใชมาตรการอนุรักษดินและนํ้า ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดการชะลางพังทลาย วางแผนรวม 

กับราษฎรและกรรมการหมูบาน ประชาคม/ออกแบบ/คัดเลือกพันธุไมตามแนวพระราชดําริปลูกปา 3 อยาง เพ่ือฟนฟู
สภาพปา โดยกรมปาไมจัดหาพันธุไมและใหราษฎรเปนผูดูแลตนไมท่ีปลูก และราษฎรใชประโยชนท่ีดินในระหวาง 
แถวของตนไมได โดยราษฎรจะไดรับประโยชนจากการเก็บเก่ียวผลผลิตจากไมท่ีปลูกและพืชพ้ืนลางดวย 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 4 : ชุมชนท่ีอยูในเขตปาอนุรักษ กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 
หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 

กรอบมาตรการแกไขปญหา : แนวทางการแกไขปญหาท่ีดินของราษฎรในเขตปาอนุรักษ 
1. หลักการจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือใหคงเจตนารมณของการกําหนดกฎหมายเก่ียวกับพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ 

ชุมชนท่ีจะไดรับการพิจารณา ตองเปนชุมชนท่ีอาศัยอยูเดิม ไมมีการจัดท่ีดินใหแกบุคคลภายนอกพ้ืนท่ี มีการกําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีทํากินท่ีเปนท่ียอมรับรวมกัน และเปนการใหสิทธิทํากินมิใหเอกสารสิทธิ 

2. แนวทางการจัดการพ้ืนท่ี ประกอบดวย 2 ข้ันตอนหลัก คือ การสํารวจการครอบครองท่ีดิน และการบริหาร
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จัดการพ้ืนท่ี เพ่ือใหไดขอตกลงแนวเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝายในรูปแบบของการประชาคม
ของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการ 2 ระดับ คือ 

2.1 คณะทํางานสํารวจการครอบครองท่ีดินระดับพ้ืนท่ี เพ่ือรวมกับชุมชนในการสํารวจและบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีรวมกัน 

2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสํารวจการครอบครองท่ีดิน ระดับสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ  
หรือสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษสาขา เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการและแกไขปญหาจากผลการดําเนินงาน 
ของคณะทํางานฯ ระดับพ้ืนท่ี โดยนําผลการสํารวจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน ๒๕41 และการตรวจสอบ 
ผูครอบครองท่ีเปนผูยากไร ผูท่ีมีรายไดนอย และผูไรท่ีดินทํากิน ซึ่งไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดิม น้ัน ๆ ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี 66/2557 มาตรวจสอบรวมกับราษฎร เพ่ือจัดระเบียบการครอบครองท่ีดิน และกําหนดใหเปน
เขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ 

3. การดําเนินการดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมของชุมชนในการพิจารณาอนุญาต เมื่อรางพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติพ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... ไดรับการพิจารณาเห็นชอบ 
และมีผลใชบังคับแลว โดยสามารถนําแนวเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ มาจัดทําเปนโครงการ/แผนงาน เพ่ือนําเสนอ 
ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีไดตามกฎหมายตอไป 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 5 : ชุมชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเมือง
และสิ่งกอสรางถาวร 

กรอบมาตรการแกไขปญหา :  
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1.1 ดําเนินการจัดทําเขตการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาชายเลน พรอมท้ังกันพ้ืนท่ีดินสวนท่ีอยูหางจากทะเล
ไมนอยกวา 100 เมตร และพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากริมคลองไมนอยกวา 20 เมตร เพ่ือการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 

1.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของกับปาชายเลน โดยใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดําเนินการกําหนดอัตราและเรียกเก็บคาใช
ประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลนในกรณีตาง ๆ 

1.3 เสนอและรับฟงขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน
และปาชายหาด 

2. คณะทํางานสํารวจการครอบครองท่ีดินระดับพ้ืนท่ี 
2.1 จัดประชุมช้ีแจงราษฎรในพ้ืนท่ีเปาหมายใหทราบและเขาใจวัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงาน 

ใหมีความถูกตองตรงกัน กอนจะมีการดําเนินการข้ันตอไป 
2.2 สํารวจ ตรวจสอบและจัดทําแผนผัง การใชประโยชนท่ีดินรายแปลง 
2.3 จัดทําขอบเขต แผนผัง บริเวณท่ียังคงสภาพเปนปาชายเลน 
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3. คณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีมีการครอบครองทําประโยชน 
3.1 จัดทําแผนบริหารจัดการและโครงการเพ่ือการอนุญาต 
3.2 รับฟงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน 

และปาชายหาดและนําเสนอตอคณะกรรมการ นโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ 
3.3 นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบและยกเวนมติคณะรัฐมนตร ี
3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดําเนินการอนุญาตตามแผนบริหารจัดการพ้ืนท่ีและหลักเกณฑ

ท่ีผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนและปาชายหาด  
และคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นวาการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม  

(ทุกประเภท) ในสวนท่ีเก่ียวของ คือ พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินซึ่งพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีเปนท่ีดินของรัฐท่ีไดมาตามมาตรา ๒๖  
(๔) แหง พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับมอบพ้ืนท่ีจากกรมปาไม ปจจุบันพบวา 
เกิดปญหาการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ) ในพ้ืนท่ีคาบเก่ียวหรือนอกเขต
ปฏิรูปท่ีดิน ทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอน จึงมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 1 : ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้า ช้ันท่ี 3, 4 และ 5 กอน มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 

ความเห็นกรอบมาตรการแกไขปญหาเพ่ิมเติม : เห็นชอบตามแนวทางท่ีเสนอ และขอเสนอความเห็นเพ่ิมเติมวา 
เน่ืองจากปญหาแนวเขตคาบเก่ียวของ ส.ป.ก. กับกรมปาไม ควรใหมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีคาบเก่ียวระหวางเขตปฏิรูปท่ีดิน
และพ้ืนท่ีปาไม และพ้ืนท่ีกันคืนกรมปาไม หากตรวจสอบแลวเปนพ้ืนท่ีท่ี ส .ป.ก. ไดดําเนินการปฏิรูปท่ีดินแลว  
(อยูระหวางการรังวัด สอบสวนสิทธิ หรือออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนแลว) ใหสงมอบพ้ืนท่ีดังกลาวให ส.ป.ก. 
เพ่ืออนุญาตใหราษฎรเขาทําประโยชน (ออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑) ตามกฎหมาย ส.ป.ก. ตอไป 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 2 : ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้า ช้ันท่ี 3, 4 และ 5 หลัง มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 

ความเห็นกรอบมาตรการแกไขปญหาเพ่ิมเติม : เห็นชอบตามแนวทางท่ีเสนอ และขอเสนอความเห็นเพ่ิมเติมวา 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินในกรณีท่ีมีปญหาเชนเดียวกับพ้ืนท่ีเปาหมายกลุมท่ี ๑ จึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบพ้ืนท่ี
คาบเก่ียวเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยหากพบวาเปนพ้ืนท่ีท่ี ส.ป.ก. ไดอนุญาตใหเกษตรกรเขาทําประโยชนแลว (จัดท่ีดินแลว)  
ใหสงมอบพ้ืนท่ีดังกลาวให ส.ป.ก. 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 3 : ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้า ช้ันท่ี 1 และ 2 กอน มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตามคําสั่ง 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 
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ความเห็นกรอบมาตรการแกไขปญหาเพ่ิมเติม : เห็นชอบตามแนวทางท่ีเสนอ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 4 : ชุมชนท่ีอยูในเขตปาอนุรักษ- กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541  

หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 
ความเห็นกรอบมาตรการแกไขปญหาเพ่ิมเติม : เห็นชอบตามแนวทางท่ีเสนอ และเห็นควรเสนอความเห็น

เพ่ิมเติมวา ในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีทับซอนกับอุทยานแหงชาติทับลาน  
เน้ือท่ีประมาณ ๕๗,๖๐๖ ไร และมีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหเกษตรกรไปแลว จํานวน ๑,๖๑๙ ราย ๒,๑๖๗ แปลง  
จึงควรมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีทับซอนระหวางพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ หากพบวามีการประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติภายหลังการประกาศเขตปฏิรูปท่ีดิน และมีราษฎรครอบครองทํากินอยูกอนแลว เห็นควรสงมอบพ้ืนท่ีดังกลาว 
ให ส.ป.ก. 

พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมท่ี 5 : ชุมชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเมือง
และสิ่งกอสรางถาวร 

ความเห็นกรอบมาตรการแกไขปญหาเพ่ิมเติม : เห็นชอบตามแนวทางท่ีเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตการของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. ใหการดําเนินการตามกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท)  
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงาท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูแกประชาชนท่ัวไป ประชาชนกลุมเปาหมาย และเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 
ถูกตอง ตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจตนารมณ หลักเกณฑ และเง่ือนไขในการจัดสรรท่ีดินของแตละกลุมพ้ืนท่ี รวมท้ัง 
การปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของและสิทธิของผูไดรับจัดสรรท่ีดิน เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงและขอพิพาทในภายหลงั 

3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดมาตรการ 
ในการปองกันและแกไขการบุกรุกพ้ืนท่ีปาใหชัดเจนและดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอยางจริงจังเพ่ือไมใหมีการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาเพ่ิมเติมอีก 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประชุมระดับรฐัมนตรี ครั้งท่ี 24 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงาน IMT-GT 
2. ใหความเห็นชอบการมอบหมายหนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 24 และผลการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอเรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี  

ครั้งท่ี ๒4 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี 28 กันยายน – 1 ตุลาคม ๒๕๖1 ณ เมืองมะละกา รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยผลการประชุมฯ 
ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังน้ี 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือความเช่ือมโยง (Physical Connectivity Projects: PCPs) ในสวนของ
ประเทศไทย คือ การบูรณาการระหวางสิ่งกอสรางท่ีเก่ียวของ เชน ดานศุลกากร ตลอดจนการประสานงานอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของกับการตรวจโรคพืชและสัตว 

2. การขับเคลื่อนโครงการ 7 สาขาความรวมมือ ประกอบดวย 3 ดานหลัก (Focus Area) ไดแก 1) ดานเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ท่ีมุงเนนการพัฒนาสมรรถนะและนวัตกรรมในหวงโซคุณคาดานการเกษตร โดยดําเนินการ
บนพ้ืนฐานความตองการของตลาด มีการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานท่ีเก่ียวของและใชนวัตกรรมในหวงโซคุณคา 
ทางอาหารดานการเกษตร รวมท้ังเรงพัฒนาภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีสามารถสรางผลกระทบอยางกวางขวาง 
ในดานท่ีมีศักยภาพ ท้ังน้ี โครงการโดดเดนของไทย ไดแก การพัฒนาแพะสายพันธุ Surathred และความรวมมือดานปาลมนํ้ามัน 
2) ดานการทองเท่ียว และ 3) ดานผลิตภัณฑและบริการฮาลาล 

 

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

เพ่ือชวยสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยในการขยาย
การคา การลงทุน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกทางการขนสงและการคา 
ขามพรมแดน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ความกาวหนาในความรวมมือท่ีเปนปจจัยสนับสนุน (Enabler) 4 ดาน ไดแก 1) ดานการอํานวยความ
สะดวกดานการคาและการลงทุน คือ (1) การเรงรัดจัดทํากรอบความรวมมือดานศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง  
และการตรวจโรคพืชและสัตว (Framework of Cooperation on Custom, Immigration and Quarantine for Sub 
Working Group on CIQ) โดยมีกรมศุลกากรเปนหนวยงานหลัก และ (2) การขับเคลื่อนคณะทํางานยอยดานการจัดทํา
ฐานขอมูลการคา การลงทุน และการทองเท่ียว (Sub Working Group on Trade, Investment and Tourism 
Database: ITITD Sub WG) โดยมีสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานหลัก เพ่ือใหมีฐานขอมูลท่ีเช่ือถือได สามารถใช
แอพพลิเคชันเขาถึงฐานขอมูลและจะมุงสงเสริมการคาอิเล็กทรอนิกสตอไป 2) ดานการเชื่อมโยงทางการขนสงและไอซีที 
3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและวัฒนธรรม และ 4) ดานสิ่งแวดลอม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณได พิจารณาแลว ไม ขัดของตอผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้ ง ท่ี ๒4  

และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
โดยเห็นวา ผลการประชุมดังกลาวจะชวยสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยในการขยายการคา การลงทุน รวมท้ัง
การอํานวยความสะดวกทางการขนสงและการคาขามพรมแดน ซึ่งรวมถึงสินคาเกษตรและอาหาร เพ่ือใหไดรับประโยชน
จากการเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค จึงยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
ท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) และมอบหมายใหหนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงาน IMT – GT ตอไป ตามสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 48/2561 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

261161 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของท่ีมีถ่ินกําเนิดจากออสเตรเลีย 

(ฉบับท่ี ..) 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นควรใหความเห็นชอบตอรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของท่ีมีถ่ินกําเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับท่ี ..) เพ่ือกระทรวงการคลังจะไดดําเนินการออกประกาศ
กระทรวงการคลังใหมีผลใชบังคับตอไป 

2. เห็นควรมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการทํารายงานเปรียบเทียบประโยชน
ท่ีไดรับกับการสูญเสียรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงกับประมาณการสูญเสียรายได และประโยชนท่ีจะไดรับท่ีเสนอในการขออนุมัติ
ตอคณะรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเปนประจําทุกสิ้นปงบประมาณ จนกวาการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ไดมีการลงนาม

เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2548 โดยความตกลงฯ ครอบคลุมการเปดเสรี
ทางการคาสินคา คาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆ ปจจุบันไทยลดภาษีเปนรอยละ 0  
ไปแลวจํานวนรอยละ 98.99 ของจํานวนรายการสินคาท้ังหมด ในขณะท่ีออสเตรเลียลดภาษีสินคาท้ังหมดเปนรอยละ 0 
แลวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 โดยภายใตความตกลง TAFTA ไทยมีการกําหนดปริมาณการนําเขาสินคาเกษตร
ออนไหว ดังน้ี 

1.1 ภาคผนวก 2 ของความตกลงฯ ซึ่งเปนสินคาท่ีมีการใชมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) 
จํานวน 8 รายการ ซึ่งการนําเขาโควตาจะไดรับสิทธิชําระภาษีในโควตาตามตารางการลดภาษี ท้ังน้ี มาตรการโควตาภาษี
ดังกลาวจะถูกยกเลิกโควตาภาษีนําเขาตั้งแตป 2563 จํานวน 6 รายการ ไดแก มันฝรั่ง (สดและแชแข็ง) เมล็ดกาแฟ 
กาแฟสําเร็จรูป ชา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และนํ้าตาล และจะถูกยกเลิกโควตาภาษีนําเขาตั้งแตป 2568 จํานวน 2 รายการ 
ไดแก นํ้านมดิบและนมพรอมดื่ม และนมผงขาดมันเนย 

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

เพ่ือปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศท่ีเปนประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ภาคผนวก 5 ของความตกลงฯ ซึ่งเปนสินคาท่ีใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard 
Measure: SSG) กําหนดเพดานปริมาณการนําเขา (Trigger Volume) สําหรับสินคาเกษตรออนไหว จํานวน 23 รายการ 
โดยเก็บภาษีนําเขาในอัตราต่ํา สวนปริมาณการนําเขาท่ีเกินกวาท่ีกําหนดสามารถ เรียกเก็บภาษีในอัตราสูงกวา 
โดยเลือกใชอัตราระหวางอัตราเก็บจริงในปจจุบัน (Current MFN applied rate) กับอัตรากอนเริ่มลดภาษี (base rate) 
ข้ึนอยูกับอัตราภาษีใดต่ํากวา โดยมาตรการ SSG จะสิ้นสุด ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลาวคือ จะไมมีการกําหนด
เพดานการนําเขาอีกตอไป และอัตราภาษีนําเขาจะเปนรอยละ 0 ท้ังน้ี ตั้งแตป 2559 ไทยไดยกเลิกการใชมาตรการ 
SSG กับสินคาเกษตรออนไหว 6 รายการ ไดแก นมและครีมขนไมหวาน บัตเตอรมิลค นํ้าผึ้ง สม องุน และมันฝรั่งแปรรูป
แชแข็งและไมแชแข็ง จึงยังคงเหลือสินคาภายใตมาตรการ SSG อีก 17 รายการ ซึ่งรวมถึงไขมันเนย หางนม และเนยแข็ง 

2. ไทยและออสเตรเลียเห็นชอบใหมีการทบทวนปริมาณการนําเขาสินคาท่ีมีการใชมาตรการ TRQ และปริมาณ
นําเขาสินคา SSG โดยเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 ฝายออสเตรเลียไดเห็นชอบกับรางพิธีสารเพ่ือแกไขภาคผนวกของ
ความตกลง TAFTA ท่ีฝายไทยโดยกระทรวงพาณิชยไดจัดทําข้ึน มีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

2.1 การแกไขภาคผนวก 2 ของความตกลงฯ ซึ่งเปนสินคาท่ีมีการใชมาตรการ TRQ (รับผิดชอบ 
โดยกระทรวงพาณิชย) โดยเพ่ิมปริมาณโควตาสินคา จํานวน 1 รายการ คือ นมผงขาดมันเนย (ประเภทพิกัด 0502.10) 
สําหรับป 2560 จนถึงป 2568 

2.2 การแกไขภาคผนวก 5 ของความตกลงฯ ซึ่งเปนสินคาท่ีมีการใชมาตรการ SSG (รับผิดชอบ 
โดยกระทรวงการคลัง) โดยเพ่ิมปริมาณการนําเขาสินคา จํานวน 3 รายการ ไดแก หางนม (ประเภทพิกัด 0404.101) 
ไขมันเนย แอนไฮดรัสมิลคแฟต (ประเภทพิกัด 0405.909) และเนยแข็ง (ประเภทพิกัด 0406.10 0406.20 
0406.30 และ 0406.90) สําหรับป 2560 จนถึงป 2563 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางพิธีสารเพ่ือแกไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลง TAFTA  
ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 และสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบตอรางพิธีสารฯ 
ดังกลาว ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ขอเรียนวา 
1. เห็นชอบตอรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของท่ีมี 

ถ่ินกําเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับท่ี ..) ซึ่งกระทรวงการคลัง (โดยกรมศุลกากร) ไดปรับเพ่ิมปริมาณการนําเขาสินคาท่ีมี
มาตรการปกปองพิเศษในบัญชีปริมาณการนําเขาทายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราภาษี
ศุลกากรสําหรับของท่ีมีถ่ินกําเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแตป 2561 จนถึงป 2563  
ใหเปนไปตามขอผูกพันของพิธีสารเพ่ือแกไขภาคผนวกของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เพ่ือกระทรวงการคลัง
จะไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังใหมีผลใชบังคับตอไป 

2. เห็นควรมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการทํารายงานเปรียบเทียบประโยชน 
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ท่ีไดรับกับการสูญเสียรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงกับประมาณการสูญเสียรายไดและประโยชนท่ีจะไดรับท่ีเสนอในการขออนุมัติ 
ตอคณะรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเปนประจําทุกสิ้นปงบประมาณจนกวาการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของท่ีมี
ถ่ินกําเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับท่ี ..) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงการคลังเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานตามมาตรา 27 
แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

3. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 


