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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกร

สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุม
เกษตรกรท่ีมีภาระหน้ีและไมไดเปนลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบ้ีย  
ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 1 ป (ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) จํานวนท้ังสิ้น 
1,232,595,640 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ท่ีนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ) ดําเนินโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกรรายยอยภายใตมาตรการลดภาระหน้ี  
เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหเกษตรกรรายยอย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไดใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ควรพิจารณาแนวทาง  
การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยอ่ืนท่ีเปนหน้ีสถาบันเกษตรกรเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร รายยอยท่ีมีภาระหน้ีและไมไดเปน
ลูกคา ธ.ก.ส. ตามมาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหเกษตรกร รายยอยใหไดรับความชวยเหลือท่ีเทาเทียม  
และท่ัวถึงเชนกันดวย 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณเสนอโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในสวนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไมไดเปนลูกคา ธ.ก.ส.  
ไดกําหนดหลักเกณฑของโครงการโดยใชแนวทางเดียวกันกับการดําเนินโครงการของ ธ.ก.ส. โดยรัฐชดเชยดอกเบ้ีย  
ใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 1 ป เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
1,232,595,640 บาท สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

วัตถุประสงค 
เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียและลดตนทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการบรรเทาภาระหน้ีสินชวยลดตนทุนการผลิตมีเงิน
เหลือจายเพ่ือใชจายในครัวเรือนใหทันทวงที 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 
 

และมีโอกาสนําเงินสวนท่ีไดรับการชวยเหลือไปฟนฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไวใชจาย 
กลุมเปาหมาย 
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกูในวัตถุประสงคเพ่ือการเกษตร ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561  

ตนเงินกูขอรับการชดเชยไมเกิน 300,000 บาทแรก จํานวน 428,647 ราย ตนเงินกูรวม 44,395,666,282.36 บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 
1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 (ระยะเวลาการชดเชยดอกเบ้ีย) 
คุณสมบัติสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
1. ตองเปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนียนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร  

และเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตรเทาน้ัน 
2. สมาชิกตองประกอบกิจกรรมการเกษตรในชวงท่ีผานมา และมีเงินกูกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร  

ในวัตถุประสงคเพ่ือการเกษตร 
3. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะไดรับสิทธ์ิลดดอกเบ้ียเฉพาะตนเงินกู 300,000 บาท

แรก โดยมีหลักเกณฑโครงการ ดังน้ี 
3.1 มีหน้ีเงินกูกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในวัตถุประสงคเพ่ือการเกษตร 
3.2 มูลหน้ีท่ีเขารวมโครงการตองไมเปนหน้ีดําเนินคดี 
3.3 ไมเปนสัญญาหน้ีเงินกูท่ีเคยไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลในลักษณะเดียวกันมากอนในทุกโครงการ 
3.4 สมาชิกและคูสมรส จะตองไมไดรับการชวยเหลือซ้ําซอนตามโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกร

ลูกคา ธ.ก.ส. ซึ่งดําเนินการโดย ธ.ก.ส. 
3.5 สมาชิกจะตองเปนเกษตรกรตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เรื่อง รายละเอียดของเกษตรกรรายยอย ณ วันท่ี 8 มกราคม 2552 
แนวทางการดําเนินการ 
รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนระยะเวลา 1 ป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคาร
แหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : รายช่ือประเทศคูเจรจาของไทยเพ่ือการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษี

ซอนระหวางไทยกับตางประเทศ  องคประกอบคณะผูแทนรัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญา
หรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนผานชองทางการทูต 

 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายช่ือประเทศคูเจรจาของไทยเพ่ือการเจรจาจัดทําหรือแกไข
อนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนระหวางไทยกับตางประเทศ 

2. เพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบองคประกอบคณะผูแทนรัฐบาลไทย และการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญา  
หรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนกับตางประเทศผานชองทางการทูต 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการคลังไดเสนอรายช่ือประเทศคูเจรจาของไทยเพ่ือการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตก

ลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษี ซอนระหวางไทยกับตางประเทศท่ียังไมไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และท่ีได
ดําเนินการ เสร็จสิ้นแลวแตร างอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ยังไมมีผลใชบังคับ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
จํานวน 8 ประเทศ 

1.1 กลุมประเทศท่ีขอเปดการเจรจาใหม ซึ่งยังไมเคยเปดการเจรจามากอน ไดแก  ราชอาณาจักรภูฏาน 
สาธารณรัฐแทนซาเนีย และมัลดีฟส 

1.2 กลุมประเทศ ท่ีอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนมีผลใชบังคับแลว  แตตองการ
เจรจาแกไขเพ่ือปรับปรุงอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษี ซอนท้ังฉบับหรือบางสวนใหเปนปจจุบันและ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ไดแก สาธารณรัฐเซเชลส สหพันธรัฐรัสเซีย และโรมาเนีย 

1.3 กลุมประเทศท่ีมีการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนเสร็จสิ้นแลว  
แตรางอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ยังไมมีผลใชบังคับ จึง ทําใหตองมีการปรับปรุงรางอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ท่ีไดลง
นามยอกํากับไวแลว ไดแก สาธารณรัฐลิทัวเนีย และมองโกเลีย 

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

เพ่ือการเวนการเก็บภาษี ซอนจะชวยบรรเทาภาระภาษีซ้ําซอน 
ชวยสงเสริมความสัมพันธทางการคาสินคาเกษตรและเปนโอกาส  
ในการขยายการคาสินคาเกษตรระหวางไทยกับประเทศคูสัญญา  
ชวยสงเสริมการเคลื่อนยายเงินทุนและเทคโนโลยีระหวางประเทศ  
และเปนเครื่องมือสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐบาลในการปองกัน  
การหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีระหวางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กระทรวงการคลังเสนอองคประกอบคณะผูแทนรัฐบาลไทย ดังน้ี 
2.1 การเจรจาภายในประเทศ 

(1) อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร    หัวหนาคณะ  
 หรือท่ีปรึกษาฯ กรมสรรพากร 

(2) ผูอํานวยการกองวิชาการแผนภาษี   จํานวน 1 คน  
 กรมสรรพากร หรือผูแทน 

(3) ผูอํานวยการกองกฎหมาย    จํานวน 1 คน  
 กรมสรรพากร หรือผูแทน 

(4) เจาหนาท่ีกองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร  จํานวนไมเกิน 2 คน  
(5) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จํานวน 1 คน  
(6) ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   จํานวน 1 คน  

 กระทรวงการตางประเทศ 
(7) ผูแทนกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ   จํานวน 1 คน  

 กระทรวงการตางประเทศ 
2.2 การเจรจาภายนอกประเทศ 

(1) อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร   หัวหนาคณะ  
 หรือท่ีปรึกษาฯ กรมสรรพากร 

(2) ผูอํานวยการกองวิชาการแผนภาษี   จํานวน 1 คน  
 กรมสรรพากร หรือผูแทน 

(3) ผูอํานวยการกองกฎหมาย    จํานวน 1 คน  
 กรมสรรพากร หรือผูแทน 

(4) เจาหนาท่ีกองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร  จํานวนไมเกิน 2 คน  
(5) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จํานวน 1 คน  
(6) ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ    จํานวน 1 คน  

 หรือผูแทนกระทรวงการตางประเทศจากสถานเอกอัครราชทูตไทย 
 ประจํา (หรือมีเขตรับผิดชอบถึง) ประเทศท่ีเจรจาดวย 

ท้ังน้ี กระทรวงการคลังเห็นวา องคประกอบคณะผูแทนรัฐบา ลไทยมีความเหมาะสม ครอบคลุมสารัตถะ
ท้ังหมดของการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ครบถวน และไดมีการปรับเปลี่ยนช่ือหนวยงานจากสํานักเปนกอง 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 17 มีนาคม ๒๕6๐ 

3. เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของฝายไทยและประเทศคูเจรจาและ เพ่ือประหยั ดงบประมาณ  สําหรับ การเจรจา  
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เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจะ ดําเนินการจัดทํา หรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ผานชอง
ทางการทูต  ซึ่งเปนการ ดําเนินการนําสง รางอนุสัญญาหรือความตกลงฯ  ผานกระทรวงการตางประเทศ ใหสถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศคูภาคี (หรือประเทศท่ีมีเขตอาณา ในกรณีท่ีไมมีสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศน้ัน) 
และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศคูภาคีในประเทศไทย (หากมี) ดําเนินการตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา ขอเรียนวา ก ารจัดทํารายช่ือประเทศคูเจรจาของไทยใหครอบค ลุม  

จะชวยใหกระทรวงการคลัง มีความคลองตัวในการดําเนินงาน นอกจากน้ี การจัดทํา หรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลง
เพ่ือการเ วนการเก็บภาษี ซอนจะชวยบรรเทาภาระภาษีซ้ําซอน ชวยสงเสริมความสัมพันธทางการคาสินคาเกษตร  
และเปนโอกาสในการขยายการคาสินคาเกษตรระหวางไทยกับประเทศคูสัญญา ชวยสงเสริมการเคลื่อนยายเงินทุน  
และเทคโนโลยีระหวางประเทศ และเปนเครื่องมือสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐบาลในการปองกันการหลบหลีก  
และหลีกเลี่ยงภาษีระหวางประเทศ จึงเห็นควรท่ีคณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบรายช่ือประเทศคูเจรจาของไทย  
เพ่ือการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนระหวางไทยกับตางประเทศ  
รวมท้ังรับทราบองคประกอบคณะผูแทนรัฐบาลไทย และการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวน
การเก็บภาษีซอนกับตางประเทศผานชองทางการทูต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

2. ใหกระทรวงการคลังเรงรัดการดําเนินการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษี
ซอนระหวางไทยกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม รวมถึงประเทศคูคาท่ีสําคัญ เชน ประเทศบราซิลและประเทศเม็กซิโก  
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบในการผลิต
กระแสไฟฟาตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ และขยายระยะเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 525 ลานบาท 
ออกไปจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 เปนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 เห็นชอบ

การขยายระยะเวลามาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบในการผลิตกระแสไฟฟาตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 
และขยายระยะเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 525 ลานบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 เปนสิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน 2562 
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินมาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งการไฟฟาฝายผลิต  
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะรับมอบนํ้ามันปาลมดิบจากผูทําสัญญาซื้อขายนํ้ามันปาลมดิบ และชําระเงินคานํ้ามันปาลมดิบ
แลวเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 หรือเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาภายใน 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ไมขัดของท่ีจะใหขยายระยะเวลามาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบ

ในการผลิตกระแสไฟฟา ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ และขยายระยะเวลาเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 525 ลานบาท 
ออกไปจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 เปนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินมาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบในการผลิตกระแสไฟฟา 

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

เพ่ือขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ
ให กฟผ. รับมอบนํ้ามันปาลมดิบสวนเกินไปใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟาไดครบ 160,000 ตัน ซึ่งแกไขปญหานํ้ามันปาลมดิบ
สวนเกินในประเทศและชวยยกระดับราคาผลปาลมนํ้ามันท่ีเกษตรกรขาย
ไดตามเปาหมายของมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังขอขยายระยะเวลาการเบิก
จายเงินชดเชยสวนตางระหวางตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา โดยใชนํ้ามัน
ปาลมดิบเปนเช้ือเพลิงกับรายไดจากการขายกระแสไฟฟาใหแก กฟผ.  
ไดครบตามกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : ขอเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสากิจและ

กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางอัตราและหลักเกณฑการจาย คาตอบแทนรายเดือนและเบ้ีย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน และยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ในสวนของอัตราและหลักเกณฑการจาย คาตอบแทนรายเดือนและเบ้ีย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการคลังไดเสนอคณะรัฐมนตรี ขอปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือน  

และเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนใ นคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 
โดยแบงกลุมรัฐวิสาหกิจ สําหรับการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ เปน 5 กลุม ไดแก 

1) กลุมท่ี 1 รัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2) กลุมท่ี 2 รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน 
3) กลุมท่ี 3 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ 
4) กลุมท่ี 4 รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง 
5) กลุมท่ี 5 รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก 

2. โดยมีอัตราคาตอบแทนรายเดือนและคาเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุด
ยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ดังน้ี 

1) คาตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต 6,000 บาท ถึง 10,000 บาท/เดือน 
2) คาเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต 12,000 บาท ถึง 20,000 บาท/เดือน 

3. แบงตามกลุมของรัฐวิสาหกิจขางตน ยกเวน รัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ใหเปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี กรณีการประชุมคณะกรรมการยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน   

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

เพ่ือใหสามารถดึงดูดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ  
และเช่ียวชาญในการพัฒนาองคกรจากภาคเอกชนในการเขามากํากับดูแล
และบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในระหวางการฟนฟูกิจการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีแตงตั้งโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหรัฐวิสาหกิจจายเฉพาะ
เบ้ียประชุมใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนท่ีเขารวมประชุม เปนจํานวนเทากันในอัตรา 0.5 เทาของเบ้ีย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวาขอเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานอ่ืน ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แลว จึงเห็นดวยกับขอเสนอ
ดังกลาวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน เพ่ือใหกระทรวงการคลังดําเนินการแจงเวียน และสราง
ความรูความเขาใจใหกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือถือปฏิบัติตอไป โดยใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามรางอัตราและหลักเกณฑดังกลาว
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลัง และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

2. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบาย
ดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 4/2556 ในสวนของอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : ขอผอนผันยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550  เพ่ือกอสรางถนนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ 

สําหรับโครงการเรงรัด ขยายทางสายประธานใหเปน  4 ชองจราจร (ระยะท่ี 2) ทางหลวงหมายเลข 4  
สายชุมพร - ระนอง 

 

สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณาผอนผันยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือกอสรางถนน  
ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ สําหรับโครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะท่ี 2) ทางหลวงหมายเลข 4 
สายชุมพร - ระนอง ตามท่ีกรมทางหลวงเสนอ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
ดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง อยูระหวางดําเนินโครงการเรงรัด ขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองจราจร 

(ระยะท่ี 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง ระยะทาง 102.5 กิโลเมตร โดยแบงเปน 5 ตอน ปจจุบันกอสราง  
ชวงท่ีไมมีผลกระทบกับพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแลวเสร็จและเปดใชงานแลว 3 ตอน รวมระยะทาง 50.5 กิโลเมตร  
สําหรับชวงท่ีเหลือซึ่งมีโครงการตัดผานพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลํานํ้ากระบุรี จังหวัดระนอง ระหวาง กม.597+379  
ถึง กม.599+848 ระยะทางประมาณ 2.47 กิโลเมตร ไดรับงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือดําเนินโครงการ  
และสัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 จึงจําเปนตองขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550  
เรื่อง แนวทางการพิจารณากอสรางถนนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา เพ่ือกอสรางถนนในพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติ เพ่ือใหการกอสรางเปนไปตามแผนงานตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว เห็นชอบ ในหลักการ กับการขอผอนผัน ยกเวนมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือกอสรางถนนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ สําหรับโครงการเรงรัดขยายทางสายประธาน
ใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะท่ี 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนองท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งการดําเนินการ

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

เพ่ือใหการกอสรางเปนไปตามแผนงานตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดังกลาวคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการดังกลาวดวยแลว ท้ังน้ี มีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ขอใหกระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด 

สมัยท่ี 14  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ สมัยท่ี 9  
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน สมัยท่ี 9 

 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี 14 การประชุม

รัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยท่ี 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยท่ี 9 
2. เห็นชอบตอทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี 14 การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยท่ี 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยท่ี 9 
3. หากมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแกไขทาทีของไทยดังกลาวท่ีมิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน

ของประเทศไทย ขอใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณา โดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหมจนสิ้นสุดการประชุม ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. องคประกอบคณะผูแทนไทยท่ีจะเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี 14 การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยท่ี 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยท่ี 9 รวมท้ังสิ้น 21 คน 
ประกอบดวย 1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หัวหนาคณะผูแทนไทย 2) ประธานในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ 
และอนุสัญญาสตอกโฮลม ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 3) ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญา  
รอตเตอรดัมฯ 4) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 5) ผูแทนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 6) ผูแทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 7) ผูแทนศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 8) ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและผูแทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในระดับประเทศดานการจัดการ  
ของเสียอันตรายและสารเคมีอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดวงจร  
โดยผานการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและทางดานการเงิน  
การถายทอดเทคโนโลยี และการสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา  
รอตเตอรดัมฯ สมัยท่ี 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยท่ี 9 จะสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไป
ตามหลักการและจุดมุงหมายของท้ัง 3 อนุสัญญาฯ ในการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม  
โดยคํานึงถึงสภาพการณตางๆ และความตองการจําเพาะของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมขีด
ความสามารถในระดับประเทศดานการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดวงจร  
โดยผานการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและทางดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี และการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางภาคีตางๆ รวมท้ังสนับสนุนความรวมมือและการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงานตามพันธกรณีขอตกลง
ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของท่ีประเทศไทยเปนภาคีและขอตกลงทาสอดคลองกับศักยภาพและขีด ความสามารถของประเทศ 
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รวมท้ังแผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและดานสังคม และแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : รางปฏิญญาโดฮาของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งท่ี 16 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอรางปฏิญญาโดฮา 
2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองรางปฏิญญาโดฮา 
3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาโดฮาในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน

ของไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรอบความรวมมือ ACD กอตั้งข้ึนเมื่อป 2545 จากการริเริ่มของไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีหารือระดับ

นโยบายระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียเพ่ือสงเสริมความเขาใจ ความไวเน้ือเช่ือใจ และผลประโยชนรวมกัน 
จากศักยภาพท่ีหลากหลายของประเทศสมาชิก ปจจุบันมีสมาชิก 34 ประเทศ จากทุกอนุภูมิภาคในเอเชีย มีความรวมมือ 
6 เสา ไดแก (1) ความเช่ือมโยง (2) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (3) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (4) ความเช่ือมโยงระหวางความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และนํ้า (5) วัฒนธรรมและการทองเท่ียว 
และ (6) การสงเสริมแนวทางไปสูการพัฒนาอยางท่ัวถึงและยั่งยืน 

2. การประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งท่ี 16 จะจัดข้ึนในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร โดยท่ีประชุม
จะพิจารณารับรองรางปฏิญญาโดฮา  

3. รางปฏิญญาโดฮาเนนย้ําถึงความสําคัญของ “หุนสวนท่ีกําลังกาวหนา ” ของความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งมุงเนนการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบดวยการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดลอม และความมั่นคง  
ในภูมิภาคเอเชีย 

4. รางปฏิญญาโดฮาไดกําหนดทิศทางความรวมมือ โดยยึดมั่นตอหลักการเดิมของ ACD ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือนําไปสูการมีอุดมการณรวมกันของประเทศสมาชิก พรอมท้ังผลักดันความรวมมือท้ัง 6 เสา และวิสัยทัศนของ 
ACD ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือเสริมสรางความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงโครงการและความคิดริเริ่ม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./กป./สศก./มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการเสริมสราง  
ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเนนเรื่องการกระชับ
ความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาและความมั่นคง โดยไมมี
ถอยคําหรือบริบทใดท่ีมุงกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตางๆ อาทิ การอํานวยความสะดวกในการขนสงดานการคาในภูมิภาค เพ่ิมการลงทุน และสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

5. รางปฏิญญาโดฮาใหความสําคัญกับการตอตานการกอการรายทุกรูปแบบ การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร การตอตานการคามนุษย การสงเสริมสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
การสงเสริมการคาเสรี การรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพ่ือสงเสริมการลงทุนในเอเชีย การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาสําหรับ
ประเทศสมาชิก ACD การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การจัดตั้งคณะทํางานระดับสูงเพ่ือศึกษาแนวทาง  
และวิธีการในการบรรลเุปาหมายการจัดตั้งประชาคมเอเชียภายในป ค.ศ. 2030 การสงเสริมความปลอดภัยดานนํ้าและอาหาร 
และการสนับสนุน การวิจัยดานพลังงานสีเขียวและเทคโนโลยีการเกษตร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน รางปฏิญญาโดฮา
ของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งท่ี 16  ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 (COP 24) 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 14 (CMP 14) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี 1.3 (CMA 1.3) 

และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Conference of the Parties to the UNFCCC: COP) สมัยท่ี 24 (COP 24) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต 

(Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol: CMP) สมัยท่ี 14 
(CMP 14) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส (Conference of the Parties serving as the Meeting of the 

Parties to the Paris Agreement: CMA) สมัยท่ี 1.3 (CMA 1.3) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ เมืองคาโตวีเซ 

สาธารณรัฐโปแลนด 
2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานใหสอดคลองกับผลการประชุมในประเด็นตางๆ และรายงาน

ความคืบหนาให ทส. ทราบตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๔ (COP 24) 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๔ ( CMP 14) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี ๑.๓ ( CMA 1.3) 

และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบทาทีเจรจาสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส และการประชุม
อ่ืนท่ีเก่ียวของประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม๒๕๖๐ ซึ่งรวมถึงกรอบทาทีของกระทรวง
เกษตรและสหกรณในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภาคเกษตร (Issues related to Agriculture) 

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

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางปฏิญญาท่ีจะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๔ ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด จํานวน ๒ ฉบับ ประกอบดวย  
(๑) รางปฏิญญาซิเลเซียวาดวยความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและการเปลี่ยนผานท่ีเปนธรรม (Solidarity and Just 
Transition Silesia Declaration) สําหรับการประชุมระดับผูนํา และ (๒) รางปฏิญญาคาโตวีเซระดับรัฐมนตรีวาดวย  
ปาไมเพ่ือสภาพภูมิอากาศ (The Ministerial Katowice Declaration on Forests for the Climate) เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

3. ผูแทนหนวยงานตางๆ ประกอบดวย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข สวนราชการอิสระ และผูแทนจากภาคเอกชน เขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๔ (COP 24) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๔ (CMP 14)  

การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี ๑.๓  (CMA 1.3) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี ๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  

ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนหัวหนาคณะผูแทนหนวยงานไทย 

4. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวยการประชุม
คูขนาน ๖ การประชุมหลัก ไดแก (๑) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๔ (COP 24) (๒) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๔ (CMP 14) (๓) การประชุมรัฐภาคี

ความตกลงปารีส สมัยท่ี ๑.๓ (CMA 1.3) (๔) การประชุมองคกรยอยใหคําปรึกษาดานเทคนิคและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี ๔๙ 

(SBSTA 49) (๕) การประชุมองคกรยอยดานการดําเนินงาน ครั้งท่ี ๔๙ (SBI 49) และ (๖) การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยความตกลงปารีส ครั้งท่ี ๑.๗ (APA 1.7) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว เห็นควรรับทราบ ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ  

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี ๒๔ ( COP 24) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๔ ( CMP 14) 

การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี ๑.๓ (CMA 1.3) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด  

สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งทําหนาท่ีประสานงานหลักดานเกษตร ( Issues related to Agriculture)  
ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดจัดเตรียมบุคลากรและงบประมาณสําหรับการเขารวมประชุมภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ  
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแลว รวมท้ังจะรายงานความคืบหนาใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทราบอยางตอเน่ือง 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 
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(COP 24) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 14 (CMP 14) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี 1.3 

(CMA 1.3) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับผลการประชุมในประเด็นตางๆ และรายงานความคืบหนาใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทราบตอไป ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจาก การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในปงบประมาณตอๆ ไป  
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2  และความคืบหนาการแกไขกฎหมายภายในประเทศ  

ตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบความคืบหนาของการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 

และผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 
2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานรวมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในการปฏิบัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ภายในประเทศใหเปนไปตามมติขอตัดสินใจของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 และความคืบหนาการแกไขกฎหมาย

ภายในประเทศตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. ความคืบหนาของการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท  

ของ 2 หนวยงาน คือ (1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท  
ในขอบทท่ี 3 แหลงอุปทานปรอทและการคาปรอท และ (2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ปฏิบัติตาม
พันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาปรอท ในขอบทท่ี 7 การทําเหมืองแรทองคําพ้ืนบานและขนาดเล็ก 

2. ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 มีความกาวหนาในมติขอตัดสินใจของการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 และจะนําไปหารือในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวย
ปรอทสมัยท่ี 3 ตอไป คือ (1) การปลอยปรอทสูดินนํ้า (2) ของเสียปรอทโดยเฉพาะการพิจารณาเกณฑท่ีเก่ียวของ  
(3) แนวทางการจัดการพ้ืนท่ีปนเปอน (4) การดําเนินการของกลไกทางการเงิน (5) การเสริมสรางขีดความสามารถ  
ความชวยเหลือทางเทคนิค และการถายทอดเทคโนโลยี (6) คณะกรรมการอนุวัติการและปฏิบัติตาม (7) ความรวมมือ  
กับองคการอนามัยโลกและองคการแรงงานระหวางประเทศ (8) การประเมินประสิทธิผล และ (9) การปลดปลอยปรอท

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

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในระดับประเทศและภูมิภาค  
ดานการจัดการสารเคมีอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดวงจร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จากการเผาในท่ีโลงของของเสีย 
3. แนวทางท่ีผานการรับรองในมติขอตัดสินใจของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 

คือ (1) การกักเก็บช่ัวคราวของปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีไมใชของเสียปรอท (2) การจัดตั้งสํานักเลขาธิการ
ถาวรเดี่ยว ( Standalone secretariat) ของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ (3) 
การกําหนดจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 3 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหวางวันท่ี 
25-29 พฤศจิกายน 2562 

4. สาระสําคัญท่ียังไมไดขอสรุปในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทสมัยท่ี 2 และจะนําไปหารือ
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 3 คือ (1) กฎระเบียบสําหรับการประชุมรัฐภาคีฯ  
(2) กฎทางการเงิน (3) การทบทวนภาคผนวก A และ B (4) อะมัลกัมทางทันตกรรม และ (5) การกําหนดรหัสศุลกากรโลก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว รับทราบตอผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 

สมัยท่ี 2 และความคืบหนาการแกไขกฎหมายภายในประเทศตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 และความคืบหนาการแกไข
กฎหมายภายในประเทศตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทยดําเนินงานรวมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสวนท่ีเก่ียวของตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทและขับเคลื่อน
การดําเนินการภายในประเทศใหเปนไปตามมติขอตัดสินใจของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท  
สมัยท่ี 2 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 

3. ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามพันธกรณี  
ของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240462 

 
เรื่อง : ความคืบหนาการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 
 

สารัตถะ :  คกก.กปนร. เสนอ ครม. พิจารณารับทราบความคืบหนาการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตรสวน 1 : 4000 (One Map) และเห็นชอบองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
จัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต

ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) โดยใหคณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) (คณะกรรมการ กปนร.) ดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวตอไป 

2. คณะกรรมการ กปนร. ไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 25 ธันวาคม 2561  เรียบรอย
แลว โดยไดขอสรุปเก่ียวกับจํานวนท่ีดินของรัฐท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของแตละหนวยงานและขอมูลเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบในการกําหนดแนวเขตท่ีดินในความดูแลรับผิดชอบ รวมท้ังไดกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐ ซึ่งมีความเก่ียวของกับการดําเนินการของหลายหนวยงาน  
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว เห็นดวยกับคณะกรรมการ กปนร. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

จัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐ ท้ังดานองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ เพ่ือใหการดําเนินงานแกไขปญหา
แนวเขตท่ีดินรัฐ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มติ ครม. : 1. รับทราบความคืบหนาการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 
(One Map) ตามท่ีคณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) เสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คกก.กปนร./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินงานแกไขปญหาแนวเขตท่ีดินรัฐ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท้ังน้ี การดําเนินการเรื่องน้ีในระยะตอไป มอบหมายใหคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติรับไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป สําหรับคาใชจายในการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และท่ีจะเกิดข้ึนในปตอๆ ไป ใหสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. มอบหมายใหคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 [เรื่อง รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map)] ท่ีใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการดูแลท่ีดินของรัฐ
แตละประเภทดําเนินการตรวจสอบเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐใหถูกตอง ตรงกัน และเห็นชอบรวมกันจนเปนท่ียุติ  
แลวนําเสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ  
ในการรับรองเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐอีกครั้งหน่ึง เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 


