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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  

เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” และขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

2. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานโครงการของชุมชนจ านวน 5 ชุมชน ในพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ชุมชนเหล่าปอแดง 1 และ 2 โครงการปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ชุมชนพังขว้าง 
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน ชุมชนหนองลาด โครงการเลี้ยงปลากดุกในบ่อซีเมนต์ และชุมชนโคกก่อง โครงการ
ท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา) จ านวนเงินท้ังสิ้น 4 ,568 ,595 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรี  
มีมติอนุมัติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักได้ด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 

ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ” เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1.1 สรุปผลการด าเนินการของชุมชน 
(1) ชุมชนได้รับการอนุมัติโครงการตามขั้นตอนการบริหารโครงการ จ านวน 9 ,101 ชุมชน 24 ,168 

โครงการ งบประมาณ 19,867.20 ล้านบาท รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,877.24 ล้านบาท (ร้อยละ 49.72) 
 - ค่าจ้างแรงงาน 9,989.96 ล้านบาท (ร้อยละ 50.28) 

(2) ชุมชนที่ขอรับการอนุมัติให้ด าเนินการสามารถด าเนินการได้จนเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ จ านวน 
9,101 ชุมชน 24,147 โครงการ งบประมาณ 19,852.04 ล้านบาท รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการพัฒนา  
ด้านการเกษตร  “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ” และขออนุมัติขยายระยะเวลา  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างแรงงานโครงการของชุมชนในพื้นที่
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จ านวน 4 ,568 ,595 บาท  
ให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากคณะรัฐมนตรี
อนุมัติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์9,867.69 ล้านบาท (ร้อยละ 49.71) 
 - ค่าจ้างแรงงาน 9 ,984.35 ล้านบาท (ร้อยละ 50.29) โดยมีจังหวัดที่ขอยกเลิกโครงการ  

จ านวน 6 จังหวัด รวม 21 โครงการ เนื่องจาก เช่น ไม่สามารถใช้สถานท่ีได้ ขัดกับระเบียบทางราชการและไม่สามารถ
จัดหาวัสดุได้ เป็นต้น และงบประมาณที่ได้รับการโอน ทางชุมชนต้องน าไปจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางชุมชนจัดซื้อไม่เต็มวงเงิน 
และบางชุมชนจ้างแรงงานไม่เต็มวงเงินจึงขอคืนงบประมาณ 

(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการสนับสนุนโครงการของชุมชนเกษตร จ านวน 9 ,101 ชุมชน 
24,147 โครงการ งบประมาณ 19 ,783.67 ล้านบาท (ร้อยละ 99.58 ของงบประมาณตามข้อ (1)) รายละเอียด
งบประมาณ ดังนี้ 

 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,854.02 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76 ของงบประมาณตามข้อ (1)) 
 - ค่าจ้างแรงงาน 9,929.65 ล้านบาท (ร้อยละ 99.40 ของงบประมาณตามข้อ (1)) 

1.2 ประเภทโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 24,147 โครงการ แบ่งเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
(1) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 8,504 โครงการ ร้อยละ 35.22 
(2) การผลิตพืชและพันธุ์พืช จ านวน 5,037 โครงการ ร้อยละ 20.86 
(3) การปศุสัตว์ จ านวน 3,474 โครงการ ร้อยละ 14.39 
(4) การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จ านวน 2,898 โครงการ ร้อยละ 12.00 
(5) การประมง จ านวน 2,586 โครงการ ร้อยละ 10.71 
(6) ฟาร์มชุมชน จ านวน 954 โครงการ ร้อยละ 3.95 
(7) การจัดการศัตรูพืช จ านวน 441 โครงการ ร้อยละ 1.83 
(8) การปรับปรุงบ ารุงดิน จ านวน 211 โครงการ ร้อยละ 0.87 
(9) การเกษตรอื่นๆ จ านวน 42 โครงการ ร้อยละ 0.17 

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวม 
(1) กษ. ได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560)  
 - งบประมาณ 22,875.80 ล้านบาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนของชุมชนเกษตร 22,752.50 ล้านบาท (วงเงินชุมชนละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท)  
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ 123.30 ล้านบาท 

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม  
 - งบประมาณ 19,897.03 ล้านบาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนของชุมชนเกษตร 19,783.67 ล้านบาท (ร้อยละ 99.58 ของงบประมาณ

ที่อนุมัติโครงการฯ ท้ังหมด) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9 ,854.02 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76 ของงบประมาณค่าวัสดุ  
และอุปกรณ์ทั้งหมด) ค่าจ้างแรงงาน 9,929.65 ล้านบาท (ร้อยละ 99.40 ของงบประมาณค่าจ้างแรงงานท้ังหมด) 
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 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ 113.36 ล้านบาท (ร้อยละ 91.94 ของงบประมาณที่ได้รับ) 
1.4 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร 

1.4.1 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
(1) การด าเนินโครงการทั่วถึงในชุมชน 9 ,101 ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และเครือข่าย 8 ,219 แห่ง ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการของชุมชน 
เพื่อให้เกิดโครงการที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ จ านวน 
1.56 ล้านราย ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดท า
โครงการต่างๆ น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง 

(2) เกิดโครงการของชุมชน จ านวน 24 ,147 โครงการ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
เป็นแรงงานในโครงการ ประมาณ 2.25 ล้านราย เฉลี่ยรายละ 4 ,400 บาท โดยโครงการของชุมชน ร้อยละ 80.78  
มีการจ าหน่ายผลผลิตและสามารถสร้างรายได้หรือผลประโยชน์กลับมาให้โครงการ 195,200 บาท หรือร้อยละ 21.76 
ของงบท่ีสนับสนุนเฉลี่ย 897 ,130 บาทต่อโครงการ จากกิจกรรมด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต ด้านประมง 
และด้านฟาร์มชุมชน 

(3) ส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพโดยโดรงการของชุมชน (1) ร้อยละ 30.04  
ช่วยลดต้นทุนการผลิต จากกิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการศัตรูพืช (2) ร้อยละ 26.73 
ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน จากกิจกรรมประมง ปศุสัตว์ และฟาร์มชุมชน (3) ร้อยละ 23.10 การพัฒนาการผลิต  
จากกิจกรรมการผลิตพืชและพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และฟาร์มชุมชน (4) ร้อยละ 14.52 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรม
การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และ (5) ร้อยละ 5.61 ผลประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพสินค้า เป็นต้น 

1.4.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
(1) เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก จากการซื้อขายปัจจัยการผลิต 

และผลผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในภาพรวม เพิ่มขึ้น 54 ,040 ล้านบาท หรือ 2.73 เท่า  
จากงบประมาณที่ชุมชนเบิกจ่าย 19,783.67 ล้านบาท 

(2) ความยั่งยืนของโครงการ มีโครงการของชุมชนร้อยละ 62.78 มีเงินกองทุนหมุนเวียน  
เฉลี่ย 182,900 บาทต่อโครงการ ให้สมารถด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

(3) โครงการของชุมชน ร้อยละ 79.48 มีตลาดหรือกลุ่มลูกค้ารองรับ ร้อยละ 51.14  
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และร้อยละ 18.89 มีการท าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

1.4.3 ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(1) โครงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือ และความสามัคคี

ในชุมชน โดยผู้น ากลุ่มเกษตรกรมีความเห็นด้วยในระดับ “มากสุด” 
(2) โครงการของชุมชน ร้อยละ 1392 สามารถประหยัดหรือช่วยลดรายจ่ายในการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมของชุมชน เฉลี่ย 247,400 บาทต่อโครงการ เช่น ค่าก าจัดวัชพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ หรือในภาพรวมประมาณ 831.51 ล้านบาท 

(3) การด าเนินโครงการในภาพรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้น ากลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนโดยตรงเพื่อน าไปแก้ไขปัญหา  
ได้ตามความต้องการของชุมชนและช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

1.5 การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กษ. ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัด กษ. และหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงบประมาณ  
กรมประชาสัมพันธ์ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

1.6 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 
ได้ด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและจะด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. คณะกรรมการอ านวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร  
อย่างยั่งยืน ระดับกระทรวง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติหลักการให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณค่าจ้างแรงงานโครงการของชุมชน จ านวน 5 ชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ 
ชุมชนเหล่าปอแดง 1 และ 2 โครงการปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ชุมชนพังขว้าง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน 
ชุมชนหนองลาด โดรงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และชุมชนโคกก่อง โครงการท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จ านวน
เงินทั้งสิ้น 4 ,568 ,595 บาท ซ่ึงท้ัง 5 ชุมชนได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานได้ทันตามก าหนดระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ก าหนดให้
เบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เน่ืองจากบัญชีที่เกษตรกรเคยเปิดไว้กับ ธ.ก.ส. 
ได้ถูกปิดไปแล้วแต่เกษตรกรเข้าใจว่ายังคงมีอยู่ จะทราบได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากธนาคาร และเกษตรกรบางราย  
ไม่สามารถเปิดบัญชีตามข้อก าหนดของโครงการได้ เน่ืองจากเง่ือนไขการเปิดบัญชีของธนาคารได้ก าหนดเงินฝาก  
ขั้นต่ าไว้ จ านวน 500 บาท ซ่ึงเป็นภาระต่อเกษตรกร จึงจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติหลักการให้ขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างแรงงานโครงการของชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 4,568,595 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

ส าหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างแรงงานโครงการของชุมชนในพื้นที่อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ท่ีขอขยายระยะเวลา จ านวน 4 ,568 ,595  บาท น้ัน กลุ่มสมาชิกในชุมชนด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าจ้างแรงงานจ านวนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม  
พระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จะเป็นผู้เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาใน  
การด าเนินงานในพ้ืนท่ีให้กับชุมชนเกษตรกร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ระดับกระทรวงทราบ 
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มติ ครม. : 1. รับทราบผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ให้เปลี่ยนช่ือโครงการดังกล่าว  
เป็น “โครงการเกษตรยั่งยืน 1” 

2. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานโครงการของชุมชน จ านวน 5 ชุมชน ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร โดยให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2018 - 2021 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบ ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี  
ค.ศ. 2018 - 2021 [The Kingdom of Thailand, Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) Country Programming Framework (CPF) 2018 – 2021] และกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้
กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกรอบความร่วมมือ CPF ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญก่อน
การลงนาม ขอให้ กษ. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามกรอบความร่วมมือ CPF ฉบับปี ค.ศ. 2018 – 2021 
ร่วมกับผู้แทน FAO 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ากรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ( Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ฉบับปี  
ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๑  เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการด าเนินงานความร่วมมือของ เอฟ เอ โอ ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประเทศไทยในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

2. กรอบความร่วมมือ CPF ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยแล้ว 
โดยมีประเด็นส าคัญสูง (Priority Areas) ในกรอบความร่วมมือ รวม ๓ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารได้รับการปรับปรุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและเพื่อส่งเสริม
การค้า โดย เอฟ เอ โอ จะให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  
ในสุขภาพของสาธารณชนตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ผู้บริโภคภายในประเทศควรได้รับความเชื่อมั่นว่า  
อาหารจะปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ควรขยายไปถึงการท าให้
ความเสี่ยงของสารปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารมีน้อยท่ีสุด เอฟ เอ โอ จะส่งเสริมการเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉิน

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

เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานความร่วมมือของ FAO  
เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง  
ของประเทศสมาชิก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวของห่วงโซ่อาหารและการเกษตร 
(๒) สนับสนุนและเพิ่มโอกาสของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุม โดยความช่วยเหลือของ เอฟ เอ โอ จะเน้นการเพิ่มขยายของห่วงโซ่คุณค่าและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและสนับสนุนสุขภาพของผู้บริโภคและการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ โดย เอฟ เอ โอ จะส่งเสริมแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนและสนับสนุนรัฐบาลไทยในการพัฒนาการผลิต
และบริโภคอย่างยั่งยืน 

(๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยความช่วยเหลือของ เอฟ เอ โอ จะเน้นที่
การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เกษตรกร  
เพื่อสามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย เอฟ เอ โอ จะสนับสนุนการด าเนินงาน  
ตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๑  
และแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและการใช้ที่ดินตามเป้าหมายการสนับสนุนประเทศอย่างมุ่งมั่น ภายใต้ความตกลงปารีส 

ทั้งนี้ งบประมาณส่วนใหญ่ส าหรับการด าเนินงาน จะมาจากงบประมาณของ เอฟ เอ โอ และบางส่วนมาจาก
องค์การอื่นๆ รวมทั้งอาจมาจากประเทศผู้บริจาคอื่นๆ ซึ่งบางส่วนได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยไม่มีข้อผูกพัน  
ด้านงบประมาณของประเทศไทย 

เนื่องจากกรอบความร่วมมือ CPF นี้ มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการของไทยหลายกระทรวงที่ควรจะต้อง
รับทราบและร่วมกันด าเนินงาน และเข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับ
องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย จึงเห็นสมควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนท่ีจะมีการลงนามระหว่างปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทน เอฟ เอ โอ 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2018 – 2021 ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รายงานผลการพิจารณาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กษ. ได้มอบหมายให้ กสส. ด าเนินการในเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์ของส านักงาน 

ป.ป.ช. ซึ่งมีการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กค. สคก. ธปท. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานใน กสส. เมื่อวันท่ี 13 พ.ย. 2560 โดยสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุมในแต่ละ
ข้อเสนอ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี ้

1. การแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์ต้องแก้ไขท่ีโครงสร้างการก ากับดูแลโดยแก้ไขกฎหมายสหกรณ์และ
เปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลสหกรณ์ 

ผลการพิจารณา กษ. ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังนี ้
 1) เปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลสหกรณ์ โดยให้มีอ านาจก าหนดขอบเขต  

แห่งการด าเนินกิจการที่พึงกระท าได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท 
 2) แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ในการใช้อ านาจสั่งการเกี่ยวกับ    

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 3) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน

เป็นการเฉพาะ (ขณะนี้ สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายสหกรณ์แล้วอยู่ระหว่างแจ้งให้ กสส. รับฟังความคิดเห็น) 
2. สหกรณ์ที่มิได้ด าเนินการในลักษณะคล้ายกับการด าเนินการของสถาบันการเงินยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของ กษ. 
ผลการพิจารณา เห็นด้วยกับข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ช. 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหรือท่ีด าเนินการในลักษณะคล้ายกับการด าเนินการของสถาบัน
การเงินให้มีองค์การหรือหน่วยงานอิสระเพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสหกรณ์เหล่านี้ โดยให้องค์การ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ./(กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การด าเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และเพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายใน
และระบบข้อมูลด้านการบริหารการเงินและบัญชีท่ีดีสามารถบริหารงาน 
ได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือหน่วยงานอิสระดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับการดูแลของ ธปท. 
ผลการพิจารณา เห็นด้วย และจะต้องมีการศึกษาร่วมกันระหว่าง กสส. กค. ธปท. และองค์การอิสระ  

หลายฝ่ายต่อไป ส่วนการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. นั้น ผู้แทนของ ธปท. ให้เหตุผลว่า ธปท. มีหน้าที่หลัก  
ในการดูแลก ากับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน หากต้องก ากับดูแลสหกรณ์  
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ อาจส่งผลต่องานในหน้าท่ีหลัก ซึ่งกระทบต่อหลาย
หน่วยงาน รวมถึงระบบการเงินของประเทศ ท้ังนี้ หากได้ข้อยุติจากการศึกษาร่วมกันจะได้มีการพิจารณา  
ยกร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและด าเนินการเสนอ  
เป็นกฎหมายในข้ันต่อไป 

4. องค์การหรือหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสหกรณ์ข้างต้น ต้องมีความเป็น
เอกภาพ ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง ด าเนินการภายใต้หลักการของความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล  
มีความรับผิดชอบ  และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีมาตรฐานระดับเดียวกันกับ 
ธปท. หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

ผลการพิจารณา เห็นด้วย และควรมีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบองค์การหรือหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าท่ี
ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสหกรณ์ด้วย ซึ่งจะด าเนินการบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

5. ให้องค์การหรือหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลสหกรณ์ มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ในการบริหารจัดการและก ากับดูแล ตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือสหกรณ์     
ที่มีลักษณะคล้ายกับการด าเนินการของสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก        
ของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งมีอ านาจในการกล่าวโทษด าเนินคดีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกรณี 
กระท าผิดตามกฎหมายด้วย 

ผลการพิจารณา เห็นด้วย และควรมีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบองค์การหรือหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าท่ี
ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสหกรณ์ด้วย ซึ่งจะด าเนินการบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

มติ ครม.  : รับทราบผลการพิจารณาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์ตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งรัดด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาการก ากับดูแลสถานการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ภายใน 1 ปี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน - อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งท่ี 4 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบ ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน - อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งท่ี 4   
(4th ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : AIMMAF) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร สาธารณรัฐอินเดีย และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASAN–India Preparatory 
Senior Officers meeting: Prep–SOM) ระหว่างวันท่ี 11 - 12 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การประชุมอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งท่ี ๔ 

1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานระยะกลาง ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานระยะกลาง ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และเห็นชอบ

ให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดียในด้านการเกษตรและป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหาร 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 

1.2 แผนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานระยะกลาง ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
1) ที่ประชุมรับรองแผนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานระยะกลาง ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  

และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวโดยให้คณะท างานด้านเกษตรและป่าไม้ (ASEAN-India 
Working Group on Agriculture and Forestry: AIWGAF) รับผิดชอบในการควบคุมและประเมินผลการด าเนินงาน 

2) ที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและจัดล าดับความส าคัญของโครงการความร่วมมืออาเซียนและ
อินเดีย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในสาขาต่างๆ ดังนี้ 

(1) การสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและสถาบัน  
ทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการเกษตรเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ค้า (Traders) ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
และอินเดีย 

(2) การส่งเสริมการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ และแนวทาง

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

เพื่อ เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาขีดความสามารถของ
เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้  
ในระดับโลก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การบริหารจัดการ  
และนวัตกรรมด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง 

(3) การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินการตามกรอบนโยบายบูรณาการด้านความ
มั่นคงด้านอาหารของอาเซียนและแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน  (ASEAN Integrated Food Security 
(AIFS) Framework, the Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS) 2015-2020) 

(4) การสนับสนุนและส่งเสริมการปรับตัวในระบบธรรมชาติและเสริมสร้างขีดความสามารถ  
ในการปรับตัวของชุมชน 

(5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพ 
และสภาพแวดล้อมของอาเซียนและอินเดีย 

3) ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งท่ี ๔ 
ต่อเนื่องจากการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Preparatory Senior Officials Meeting : Prep-SOM) 

2. การประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Informatics Centre: NIC) 
2.1 เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ได้ประชุมหารือกับนานีตา เวอร์มา ( Smt. Neeta Verma) อธิบดีศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสาธารณรัฐอินเดีย มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Governance)  
ของทุกกระทรวง กรม และส่วนราชการในภูมิภาค โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของภาครัฐและบริการ และมีรูปแบบการให้บริการระหว่างภาครัฐ  
กับภาครัฐ (G2G) ภาครัฐกับภาคธุรกิจ (G2B) ภาครัฐกับประชาชน (G2C) และภาครัฐกับพนักงานของรัฐ (G2E) 

2.2 ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติออกแบบโปรแกรมประยุกต์ (Application software) ท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการเกษตรหลายโปรแกรม ปัจจุบันมีเกษตรกรกว่า ๘๐ ล้านคน  ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว รวมถึงผู้มีส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐใช้โปรแกรมที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ตลาดค้าส่ง ผู้ผลิตปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ 
ซึ่งช่วยให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท าการเกษตร เช่น ค่าสารอาหารในดิน การอนุญาต
ให้ใช้สารเคมีก าจัดแมลง ข้อมูลราคาและคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ รวมถึงค าแนะน าเกี่ยวกับฤดูการเพาะปลูก สถานท่ี  
และพืชที่เหมาะสม เทคนิคการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด โรคพืช การจ าแนกเขตภูมิศาสตร์พืช (Agro-climatic zone) 
ตามลักษณะอุณหภูมิและความช้ืน เป็นต้น 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม 
3.1 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ เป็นเวทีท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนและ

อินเดียได้แลกเปลี่ยนด้านนโยบายด้านการเกษตร มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
การบริหารจัดการ และนวัตกรรมด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาขีดความสามารถ
ของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
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3.2 อินเดียเป็นประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งการประชุมหารือกับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ  
เป็นการสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย และน าเทคโนโลยี
และซอฟแวร์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรของไทยโดยสอดคล้องกับนโยบายเกษตร ๔.๐ 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผล  
การประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมสุดยอดดังกล่าวต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามและ/หรือรับรอง  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  รวมทั้งสิ้น 23 ฉบับ โดยเอกสารที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามร่วมกับผู้น าประเทศ
สมาชิกอาเซียน จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวของ
กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมในการสร้างกลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงาน
ต่างด้าวในอาเซียนในฐานะแรงขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท้ังของประเทศผู้รับและ
ประเทศผู้ส่งแรงงาน 

2. กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (ตามข้อ 1) นั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไป
ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอาเซียน มีจ านวน 13 การประชุม 
ประกอบด้วย (1) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 (แบบเต็มคณะ) (2) การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งท่ี 20 
(3) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 19 (4) การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 20  
(5) การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งท่ี 15 (6) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 9  
(7) การประชุมผู้น าอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี 20 (8) การประชุมสุดยอดเพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี อาเซียน-
สหรัฐอเมริกา (9) อาเซียน-แคนนาดา และ (10) อาเซียน-สหภาพยุโรป (11) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก  
ครั้งท่ี 12 (12) การประชุมหารือระหว่างผู้น าอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และ (13) การประชุมผู้น าอาเซียน
บวกสามกับสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 

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

เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติและติดตามให้ผลที่เป็นรูปธรรม  
และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยท่ีจะด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 เอกสารผลลัพธ์ที่ส าคัญของการประชุมฯ 
2.1.1 ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนยืนยันว่าเอกสารฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวซึ่งผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามแล้วมิได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งฝ่าย
ไทยได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงนามในเอกสารดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างพันธกรณีทางกฎหมายให้ฝ่ายไทย 

2.1.2 เอกสารที่ไทยเป็นผู้ผลักดันมี 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ถ้อยแถลงของการประชุมสุดยอดอาเซียน-
สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป (ประเทศไทยเป็นประเทศ  
ผู้ประสานงาน) ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือท้ังด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์ของประชาชนท้ังสอง
ภูมภาค (2) รายงานความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ค.ศ. 2030 : กรอบแผนปฏิบัติการ ( Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and  
the UN 2030 Agenda for Sustainable Development : A Framework for Action) ซึ่งเสนอท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อรับทราบ และ (3) ถ้อยแถลงผู้น าอาเซียนบวกสามว่าด้วยความร่วมมือด้านความ
มั่นคงทางอาหาร 

2.2 ประเด็นหารือที่ส าคัญ 
2.2.1 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ได้ย้ าถึง

ความส าคัญของการรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในวิวัฒนาการของการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคและการ
รักษาความเป็นเอกภาพของอาเซียนเพื่อรับมือกับโลกท่ีมีพลวัตและความท้าทายรูปแบบใหม่ๆ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
การพูดเป็นเสียงเดียวกันของอาเซียนจะเพิ่มพลังของอาเซียนในเวทีทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหา
ภายในและนอกภูมิภาค เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และปัญหาที่คุกคามความมั่นคง  
ในภูมิภาค เช่น สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ เป็นต้น 

2.2.2 ที่ประชุมเห็นชอบให้ Dato Paduka Lim Jock Hoi ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า 
(ด้านการค้า) บรูไนดารุสซาลาม เป็นเลขาธิการอาเซียนคนต่อไป วาระปี 2561-2565 ตามข้อ 11 ของกฎบัตรอาเซียน 
ต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนจะหมุนเวียนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน มีวาระครั้งละ 5 ปี 

2.2.3 สถานการณ์ในรัฐยะไข่  ผู้น าทุกประเทศแสดงความห่วงกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่  
ซึ่งเป็นสถานการณ์หนึ่งในภูมิภาคที่เป็นบททดสอบส าคัญของอาเซียนในการรับมือและแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรม  
และการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ เต็มคณะ (Plenary) 
นางออง ซาน ซูจี ท่ีปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมากล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์นี้
ว่า (1) เมียนมาพร้อมด าเนินการตามข้อเสนอของนายโคฟี อันนัน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว (2) เมียนมา
ยินดีให้อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือ  
ด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ ( ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 
Management-AHA Centre) และ (3) เมียนมาจะรับผู้พลัดถิ่นกลับสู่เมียนมาภายใน 3 สัปดาห์ หลังการลงนาม  
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ในบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างเมียนมากับบังกลาเทศ เลขาธิการสหประชาชาติย้ าว่า มีความเร่งด่วนท่ีจะต้องแก้ไข
ปัญหาผู้ลี้ภัยที่มีจ านวนเป็นแสนที่หนีออกจากพ้ืนท่ียะไข่เข้ายังประเทศบังกลาเทศ ซึ่งหากไม่รีบด าเนินการแก้ไขจะเกิด
ความเสี่ยงท่ีปัญหาจะบานปลายจนกลายเป็นภัยจากลัทธิความรุนแรงมากข้ึน 

2.2.4 สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ผู้น าทุกประเทศแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทร
เกาหลีและหลายประเทศเห็นพ้องกันว่าควรแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคพร้อมสนับสนุนให้
คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ ท้ังนี้ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเห็นควรเพิ่มแรงกดดันและคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ
ให้มากยิ่งขึ้น 

2.2.5 ความมั่นคงทางทะเลและสถานการณ์ในทะเลจีนใต้  ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา
สนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ( DOC) ควบคู่กับการเจรจาจัดท า
ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ( COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ที่ประชุมสุดอาเซียน-จีนฯ ได้ประกาศการเริ่มต้น 
การเจรจา COC อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอว่าช่วงที่
การเจรจายังไม่แล้วเสร็จให้มีโครงการความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sea of Peace, 
Stability and Sustainable Development) เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.6 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ  ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาเห็นว่า การที่อาเซียนจะพัฒนา
ไปสู่กลุ่มเศรษฐกิจท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเป็นอันดับ 4 ของโลกภายในปี 2573 นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ครบถ้วน และเห็นควรเร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้ง
เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพ กฎระเบียบ และดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคให้เกิดเป็นรูปธรรม  
เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดของอาเซียน 

2.2.7 แนวคิดอินโด –แปซิฟิก และประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ย้ าถึง
ความส าคัญของแนวคิดอินโด-แปซิฟิกหลายครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรม ( rule of law) และการค้าที่เป็นธรรม
และสมดุลระหว่างกัน ( fair and reciprocal trade) ซึ่งญี่ปุ่นกล่าวในท านองเดียวกันโดยเน้น “Free and Open Indo-
Pacific Strategy” โดยเน้นเรื่องความเชื่อมโยงและการพัฒนา “High Quality Infrastructure” ในภูมิภาค ในการนี้ 
อินเดียและออสเตรเลียกล่าวสนับสนุนแนวคิดอินโด-แปซิฟกเช่นเดียวกัน โดยนายกรัฐมนตรีเสนอว่าอาเซียนควรเริ่ม
พัฒนาแนวคิดความร่วมมือในพ้ืนท่ีอินโด-แปซิฟิกท่ีเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับกรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทร
อินเดีย (Indian Ocean Rim Association-IORA) ควบคู่ไปแนวคิดการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East 
Asia Economic community-EAEc) โดยพัฒนาความร่วมมือในสาขาต่างๆ ในกรอบอาเซียนบวกสาม (อาเซียนบวกจีน 
ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ซึ่งจีนและสาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนความคิดทางยุทธศาสตร์ที่จะจัดตั้ง EAEc เพื่อก าหนด
ทิศทางการบูรณาการของภูมภาคในอนาคตและวางรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
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2.2.8 ความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาท่ียั่งยืน ผู้น าอาเซียนให้ความส าคัญกับประชาคมอาเซียน
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนให้ลดช่องว่างการพัฒนาโดยไม่ทอดทิ้งใคร ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-
สหประชาชาติ ครั้งที่ 9 รับทราบและยินดีกับรายงานความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025  
กับวาระเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 : กรอบแผนปฏิบัติการ ( Complementarities between the ASEAN 
Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development: A Framework for 
Action) ที่จัดท าข้ึนโดยไทย (ในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน) UN ESCAP และส านัก
เลขาธิการอาเซียน 

2.3 ข้อสังเกต 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ได้ใช้โอกาสนี้เสนอแนวคิดเรื่องอินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นท่ีน่าสังเกต

ว่าท้ัง 4 ประเทศข้างต้น ได้ประสานกันมาก่อนอย่างใกล้ชิดที่จะเสนอแนวคิดอินโด-แปซิฟิก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  
ของการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่หลายประเทศมองว่าจีนพยายามครอบง าโดยข้อเสนอต่างๆ เช่น  
ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI) ซึ่งอาจน าไปสู่การแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นระหว่าง 2 ฝ่าย 
จึงเห็นว่า อาเซียนควรพัฒนาแนวคิดในเรื่องอินโด-แปซิฟิกท่ีทุกฝ่ายสามารถรับได้ ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเป็นแกนกลาง
และเสถียรภาพของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค 

2.4 โดยที่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง มีหลายประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆ จะต้องน าไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากน้ี ยังเป็นส่วน
หนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องแสดงให้

เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการด าเนินงานในกรอบอาเซียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ
มั่นคงและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาและประเด็นท้าทายที่มีผลกระทบ ต่อ
ประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม ซึ่งจะท าให้ความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวมีแนวทางการด าเนินงาน  
ที่ชัดเจน จึงยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องน าผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมฯ ดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง  : ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องเสีย

ค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนสิ่งใดล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง  
การก าหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนท่ีผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า  
และใต้น้ า ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

พระพุทธศักราช 2456 
2. ก าหนดวิธีการ อัตราค่าตอบแทน และลักษณะของสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล า

แม่น้ า ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีตามอัตรา ดังนี้ 

อัตราค่าตอบแทนตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่ คค. เสนอ อัตราค่าตอบแทน พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ า
ไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 17) 

พ.ศ. 2560 
ประเทศ อัตราค่าตอบแทน

ตารางเมตรละ 
(1) ท่าเทียบเรือ 
(2) ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬา 
(3) สถานท่ีจอดและเทียบเรือส าราญและกีฬา 
(4) เขื่อนกันน้ าเซาะ 
(5) อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า
นอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4) 

50 บาท 
250 บาท 
100 บาท 

 
50 บาท 
50 บาท 

ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 50 บาท และถ้าเป็น
อาคารหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจให้เสียเป็น 2 เท่า ของอัตราดังกล่าว 

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

เพื่อเป็นการปรับปรุงการก าหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนท่ี
ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า  
และใต้น้ า ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กรณีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็น 2 เท่า  
ของอัตราตามตาราง 

3. ก าหนดลักษณะของสิ่งของล้วงล้ าล าแม่น้ าและประเภทของบุคคลที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนการเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี 

4. ก าหนดวิธีการค านวณพื้นที่ของสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าที่ได้รับอนุญาตเพื่อน ามาค านวณอัตราค่าตอบแทนเป็นรายปี 
โดยให้ค านวณตามพื้นที่ท่ีล่วงล้ าเข้าไปตามความเป็นจริงเศษของพื้นที่ไม่ถึง 1 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร  
ในกรณีที่การล่วงล้ าล าแม่น้ าครอบคลุมพื้นท่ีสาธารณะซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณะนั้นได้  
ให้ค านวณพื้นท่ีตามขอบเขตที่อาคารหรือสิ่งอ้ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นครอบคลุมทั้งหมด 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

หรือสิ่งอ่ืนล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากกฎกระทรวง
ฉบับน้ีจะท าให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้สอยอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ าเข้าไปเหลือน้ า ในน้ า และใต้น้ า  
ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวได้ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าตอบแทน
สามารถน าค่าตอบแทนดังกล่าวไปใช้ในการดูแลรักษาทางน้ าสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ า
ล าแม่น้ าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย ในกรณี

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าน้ ามิให้เกิดผลกระทบต่อวิถีในการด ารงชีวิตโดยปกคติของประชาชน  
หรืออาจก่อให้เกิดภาระต่อประชาชนจนเกินควร 

2.2 รับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ส าหรับทุ่นหรือหลักผูกเรือส าราญและกีฬาตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
พระพุทธศักราช 2456 และความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆประสบ ของที่ประชุมในระดับนานาชาติ ของสภาองค์กร

ชุมชนต าบล ปี 2559 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. พิจารณาความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ ของที่ประชุม        
ในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2559 

 2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าความเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พม. รายงานว่า ในการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. 2559  

ที่ประชุม ได้พิจารณารับรองความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบและ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ซึ่งได้มาจากการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาองค์กรชุมชนต าบลต่างๆ  
ผ่านท่ีประชุม ในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบล โดยที่ประชุมในระดับนานาชาติฯ ได้มีมติให้สรุปความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาองค์กรชุมชนต าบลทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2557 2558 และ 2559 แล้วสังเคราะห์เป็นความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสภาองค์กรชุมชนต าบลปี 2559 และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนน าเสนอผลการประชุม  
และสรุปความเห็นดังกล่าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

2. ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย 
รวมทั้งจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัด  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

1) การพัฒนาระบบการเกษตร เนื่องจากมีปัญหา เช่น เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงมากขึ้น ผลผลิตและ
ราคาตกต่ า เกษตรกรมีความเสี่ยงสูงกับระบบเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract farming)  

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พม./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะ 1. สร้างมาตรการรองรับภัยทางธรรมชาติ  
 2. สร้างระบบอาหารปลอดภัย  
 3. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักนายกรัฐมนตรี (นร.)/กษ./กค./มท./พณ./วท./สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 1. สร้างระบบเตือนภัยสภาวะสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate change) 

 2. จัดท าแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 3. จัดตั้งกองทุนเพื่อจัดการปัญหาภัยพิบัติและจัดการแก้ปัญหาผลกระทบ

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ออกมาตรการ/ก ากับติดตามปัญหามลพิษในพื้นที่เสี่ยง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นร./ทส. 
3) การพัฒนาสังคม เช่น การกระจายอ านาจสู่ชุมชน การรองรับสังคมสูงวัย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 1. จัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาประเทศในทุกระดับผ่านกลไกสภาฯ  
 2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 3. สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้สูงวัย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป/นร./มท./พม. 
4) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เช่น การจัดการปัญหาหนี้สินครัวเรือนการลดกระแสการบริโภคการขยายตัว  

ของทุนขนาดใหญ่ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

 2. ส่งเสริมแนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ต่อยอดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
 4. กระจายรายได้และงบประมาณลงสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 5. สร้างงาน สร้างอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของต าบล 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ/นร./กษ./มท./พณ./พม./ทส./อก. 
3. สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาสั่งการ ได้แก่ 
1) ปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่ีเกิดจากการรวมตัวคัดค้านการก่อตั้งของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ข้อเสนอต่อรัฐผ่านท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล  ให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและ
ด าเนินการร่วมกันในเรื่องของการท าข้อตกลงก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและกระบวนการ        
มีส่วนร่วมในพื้นที่ 
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นร./ทส./มท./พน./อก. 
2) การจัดการปัญหาขยะและปัญหาขยะในทะเล 

ข้อเสนอต่อรัฐผ่านท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล  ให้จัดท าแผนบูรณาการเชิงพื้นที่
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางป้องกัน การก าหนดมาตรการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นร./ทส./มท./พน./อก. 
3) ปัญหาภัยแล้ง/น้ าท่วม  เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ีไม่สมดุลเพียงพอไม่สอดคล้องกับ  

ความต้องการในทุกพ้ืนท่ี 
ข้อเสนอต่อรัฐผ่านท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล  เสนอแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว การแก้ไขปัญหาน้ าทั้งระบบ โดยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การก าหนดให้มีแผนจัดการน้ า  
แบบมีส่วนร่วม มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นร./กษ./ทส./มท. 
4) ปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เกษตรกร ยังไม่มีเอกสารสิทธ์ิถือครองการบุกรุก 

ที่ดินทับซ้อนเขตป่าตามประกาศของรัฐ 
ข้อเสนอต่อรัฐผ่านท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ให้แก้ไขเชิงโครงสร้าง เช่น การแก้ไข

ประมวลกฎหมายที่ดิน ก าหนดแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็น
จ านวนมาก กรณีพิพาทต่างๆ การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เกษตรกร เป็นต้น 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นร./กค./พม./กษ./ทส./มท. 

ความเห็นของกษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ ของที่ประชุม   

ในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2559 เป็นปัญหาและข้อเท็จจริงของประชาชนในจังหวัด โดยมีข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนราชการร่วมด าเนินการเพื่อไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน จึงเห็นด้วยในหลักการกับเรื่องดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. รับทราบความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติ
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2559 

2. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลและความคืบหน้าการด าเนินการ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันด้วย 

3. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กร

ชุมชนต าบล ปี 2560 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. พิจารณาความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ  
ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2560 และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

มาตรา 30 บัญญัติว่าในปีหนึ่งให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมใน
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มาตรา 32 (2) บัญญัติให้ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะของ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 32 (3) บัญญัติให้ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลสรุปปัญหาที่ประชาชนใน  
จังหวัดต่าง ๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 

2. การประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ที่ประชุม
ได้พิจารณารับรองความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบและข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข ซึ่งได้มาจากการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาองค์กรชุมชนต าบลต่าง ๆ ผ่านท่ีประชุมใน  
ระดังจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบล ซึ่งรายละเอียดข้อเสนอ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และได้มอบหมาย
ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุน  
การด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน น าส่งต่อรัฐมนตรีการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเสนอ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พม./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
กฎหมาย รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัดทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
2.1 ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและกฎหมาย 

รวมทั้ง การจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่า  
หนึ่งจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 32 (2) มี 7 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

1) สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ การจัดหาน้ าเพื่อการเกษตร ชดเชยความ
เสียหาย การจัดท าแผนแม่บทการจัดการน้ าแห่งชาติ การกระจายอ านาจและงบประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น  
การวางแผนระบบการจัดการน้ าโดยชุมชน ฯลฯ 

2) ผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 ได้แก่  
การขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแก่ประชาชนท่ียังไม่ด าเนินการขออนุญาตการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 
เป็นต้น 

3) ผลกระทบจากพระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ได้แก่  
การแก้ไขนิยามของค าว่า “ประมงพ้ืนบ้าน” และ “ประมงพาณิชย์” การก าหนดมาตรการในการขึ้นทะเบียนเรือประมง
พื้นบ้านท่ีตกหล่นให้ครบ การยกเลิก มาตรา 34 การเร่งรัดออกประกาศตาม มาตรา 57 ฯลฯ 

4) การแก้ปัญหายางพารา ได้แก่ การใช้กลไกมาตรา 49 (5) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกร
ชาวสวนยาง จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนกรีดยาง การจัดท ายุทธศาสตร์ยางพาราหรือแผนแม่บทว่าด้วย การพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ฯลฯ 

5) การจัดการปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม  
ได้แก่ การคุ้มครองประชาชนผู้ยากไร้ที่บุกรุกเข้าครอบครองท ากินในท่ีดินของรัฐการก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยและที่ดินท ากินเป็นวาระแห่งชาติ การจัดระบบข้อมูลที่ดินเพื่อการเกษตร ฯลฯ 

6) สังคมไทยกับการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างจริงจังท้ังในระดับชุมชนและในระดับประเทศ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  
ในชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนากองทุนส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

7) ความมั่นคงทางอาหารต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ การส่งเสริมศูนย์ปราชญ์ชุมชน  
การจัดหน่างงานส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การก าหนดมาตรการควบคุมการน าเข้าสารเคมีเกษตรประเด็นความมั่นคงทาง
อาหารเป็นวาระแห่งชาติ ฯลฯ 

2.2 สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอ  
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาพิจารณาสั่งการ ตามมาตรา 32 (3) ไดแก่ 

1) การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก เนื่องจากประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เกิดปัญหามลพิษ ปัญหาขยะ ประชาชนไม่เข้าใจ เนื่องจากขาดการให้ความรู้
และการประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจน ชุมชนเกิดความกังวลผลกระทบต่อวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับผลกระทบ 
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบและตัดสินใจ 
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2) ปัญหาผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ เนื่องจาก โรงแต่งแร่กับเหมืองอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งไม่เป็น
ไมตามมาตรฐานสากล หากเกิดปัญหาขึ้น เช่น น้ าจากเหมืองและบ่อเก็บตะกรันแร่ที่มีโลหะหนักและสารพิษอันตราย  
เกิดรั่วไหลปนเปื้อนชะล้างมากันน้ าฝน รวมกับโลหะหนักต่าง ๆ ที่อยู่ในดินจากการเปิดเหมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) ปัญหาคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจาก เกษตรกรทั่วไปได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาตกต่ า  
ของผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด ท้ังข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ฯลฯ การส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ 
ท าให้เกษตรกรเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดที่มีกลไกการค้า ท่ีไม่เป็นธรรม เกษตรกรต้องประสบปัญหามากข้ึนตั้งแต่
การผลิต การแปรรูปและการตลาด ท าให้มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรต้องขายท้ิงที่ท ากินของตนเอง 

4) ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และถนนมอเตอร์เวย์  
เนื่องจากประชาชนท่ีอยู่อาศัยตามแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงและถนนมอเตอร์เวย์ ขาดความรู้
ความเข้าใจข้อมูลโครงการ ท าให้เกิดความวิตกกังวลต่อความมั่นคงของครอบครัวและที่ดินท ากินของตนเอง 

มติ ครม. : 1. รับทราบความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติ
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2560 

2. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลและความคืบหน้าการด าเนินการ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันด้วย 

3. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก พ.ศ. ....   
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองตากในท้องที่ต าบลไม้งาม 

ต าบลหนองบัวเหนือ ต าบลหัวเดียด ต าบลป่ามะม่วง ต าบลหนองหลวง ต าบลน้ ารึม ต าบลระแหง ต าบลแม่ท้อ  
ต าบลเชียงเงิน ต าบลวังหิน และต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว 
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีค าร้องด้านคมนาคมและขนส่ง 
จ านวน 2 เรื่อง 66 ฉบับ 66 ราย คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 พิจารณาค าร้อง
ดังกล่าวดังนี้ (1) ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก 1 ขนาดเขตทาง 12 เมตร (มีผู้ร้อง 3 ฉบับ 3 ราย) (2) ขอยกเลิกถนน
โครงการสาย ช ขนาดเขตทาง 60 เมตร (มีผู้ร้อง 63 ฉบับ 63 ราย) ที่ประชุมมีมติให้ยกค าร้องทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว ท้ังนี้ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และขนส่ง การสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต ทั้งนี้ ในท้องที่ท่ีจะด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองดังกล่าว ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน  
และมีพื้นท่ีทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน  
จังหวัดตากตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีด าเนินการอีกครั้ง หากปรากฏว่ามีพื้นที่เขต ด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน ขอให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองก าหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งสัญลักษณ์สีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน  

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง  
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  
ในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อเกษตรกรรมไว้ในผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมืองและขอให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าวและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้ง การควบคุมการก่อสร้างต่างๆ 
เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก พ.ศ. ....  ตาที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 9/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270261 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลดอนมะโนรา  

ต าบลบางนกแขวก ต าบลบางคนที ต าบลยายแพง ต าบลบางยี่รงค์ ต าบลจอมปลวก ต าบลกระดังงา ต าบลโรงหีบ  
ต าบลบ้านปราโมทย์ ต าบลบางกระบือ ต าบลบางสะแก ต าบลบางกุ้ง และต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มี
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค า
ร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้องและคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบ
แล้วเทื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น  

แนวทางการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ วางผังเมือง 
และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว 
และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยควรค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุม
การก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง  
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


