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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนเมษายน 2562 และแนวโนมเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนเมษายน 2562 และแนวโนมเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกรในเดือน เม.ย. 2562  อยูท่ีระดับ 157.17 ลดลงจากเดือน เม.ย. 2561  

รอยละ 1.77 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงรอยละ 0.66 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก มันสําปะหลัง  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปาลมนํ้ามัน ดัชนีราคาปรับตัวลดลงรอยละ 1.12 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ออยโรงงาน 
และกุงขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตรในเดือน เม.ย. 2562 อยูท่ีระดับ 128.01 ลดลงจากเดือน เม.ย. 2561 รอยละ 
0.66 สินคาท่ีราคาปรับตัว ลดลง ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปาลมนํ้ามัน สินคาท่ีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น 
ไดแก สับปะรด ทุเรียน และสุกร เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มี.ค. ท่ีผานมา ดัชนีราคา ลดลง  รอยละ 0.97 โดยสินคา 
ท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ทุเรียน และกุงขาวแวนนาไม สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ยางพารา และสุกร 

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือน เม.ย. 2562 อยูท่ีระดับ 122.77 ลดลงจากเดือน เม.ย. 2561 
รอยละ 1.12 สินคาท่ีราคาผลผลิตปรับตัว ลดลง ไดแก ออยโรงงาน และกุงขาวแวนนาไม สินคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก  
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ทุเรียน ปาลมนํ้ามัน กระเทียม ไกเน้ือ และไขไก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มี.ค.  
ท่ีผานมาดัชนีผลผลิต ลดลงรอยละ 16.26 สินคาสําคัญท่ีผลผลิต ลดลง ไดแก ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา 
หอมแดง กระเทียม และกุงขาวแวนนาไม สินคาสําคัญท่ีผลผลิต เพ่ิมขึ้น ไดแก ทุเรียน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมนํ้ามัน  
และไกเน้ือ 

แนวโนมเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2562 
เดือน พ.ค. 2562  วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือน พ.ค. 2562 ลดลงจากเดือน พ.ค. 2561 รอยละ 2.71 

ดัชนีราคาผลผลิตปรับตัว ลดลง รอยละ 2.83 สินคาสําคัญท่ีราคา ลดลง ไดแก ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระเทียม และไขไก ดัชนีผลผลิตปรับตัว เพ่ิมขึ้น รอยละ  0.12 สินคาสําคัญท่ีมีราคา เพ่ิมขึ้น  ไดแก มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ และไขไก สินคาสําคัญท่ีจะมีผลผลิตออกมากในชวงเดือนน้ี ไดแก ขาวนาปรัง และทุเรียน 

เดือน มิ.ย. 2562  ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาจะทรงตัว ดัชนีราคามีแนวโนมขยายตัวเล็กนอย และผลผลิต 
จะทรงตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 

 
เรื่อง : ขออนุมัติแผนหลักการฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
 
สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบแผนหลักการฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก รวม 4 ดาน ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป 
(พ.ศ. 2563 – 2569) วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,456.98 ลานบาท โดยเรงดําเนินการแผนงานเรงดวนท่ีมีความพรอม 
จํานวน 11 โครงการ ในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2565 วงเงินงบประมาณ 754.56 ลานบาท 

2. ใหความเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค รวม 6 ดาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 10 ป (พ.ศ. 2563 – 2572) วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,701.5 ลานบาท โดยเรงดําเนินการแผนงาน
เรงดวนท่ีมีความพรอม จํานวน 9 โครงการ ในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2565 วงเงินงบประมาณ 1,513.5 ลานบาท 

3. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินโครงการท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดทันทีในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานมาดําเนินการเปนลําดับแรก 
หากไมเพียงพอใหเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความจําเปนเหมาะสมตอไป 

4. มอบหมายให สทนช. อํานวยการและกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนหลักการท่ีวางไวท้ัง 2 แผน 
รวมท้ังใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 1/2562  
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562 อยางเครงครัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2562 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

(กนช.) ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งในการประชุมดังกลาว กนช. ไดเห็นชอบในหลักการของแผน
หลักการฟนฟูบึงราชนก และแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด สรุปแผนงานได ดังน้ี 

1. แผนหลักการฟนฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณรวม 1,456.980 ลานบาท ระยะเวลา
ดําเนินการ 7 ป (ป พ.ศ. 2563 – 2569) ประกอบดวย แผนหลัก 4 ดาน ดังน้ี 

ดานท่ี 1 การบริหารจัดการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนหลักการฟนฟูบึงราชนก  
จังหวัดพิษณุโลก และแผนการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด  
จังหวัดนครสวรรค เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผลเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดานท่ี 2 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 
ดานท่ี 3 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการเกษตร 
ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

ท้ังน้ี มีแผนปฏิบัติการเรงดวน (ป พ.ศ. 2563 – 2565) จํานวน 11 โครงการ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มี 2 โครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทานท่ีสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก (1) การบริหารจัด 
การทรัพยากรนํ้าในบึงราชนก ชป. สามารถใชจายจากงบดําเนินงานของหนวยงานได และ (2) โครงการปรับปรุงและขุด
ลอกคลองสาธารณะดานทิศใตพรอมอาคารประกอบ ขอรับงบประมาณเพ่ิมเติม 7.070 ลานบาท 

2. แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค วงเงินงบประมาณ 5,701.500 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป (ป พ.ศ. 2563 – 2572) ประกอบดวย แผนหลัก 6 ดาน ดังน้ี 

ดานท่ี 1 การบริหารจัดการและการเขาใชประโยชนท่ีดิน 
ดานท่ี 2 การแกปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงของนํ้า 
ดานท่ี 3 คุณภาพนํ้า ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ  
ดานท่ี 4 การจัดการนํ้าทวมและบรรเทาอุทกภัย  
ดานท่ี 5 การอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีตนนํ้า 
ดานท่ี 6 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 

ท้ังน้ี มีแผนปฏิบัติการเรงดวน (ป พ.ศ. 2563 – 2565) จํานวน 9 โครงการ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไมมีโครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของแผนหลักการฟนฟูบึงราชนก  

จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แหงชาติเสนอ เน่ืองจากเปนการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในเขตของบึงราชนกและบึงบอระเพ็ด 
ท้ังน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเห็นเพ่ิมเติมวา ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของคํานึงถึงการปองกันปญหาการกัดเซาะ
หรือพังทลายของดิน และการปองกันปญหานํ้าท้ิงจากชุมชน ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม โดยนํ้าท้ิงท้ังหมดตองผาน
ระบบบําบัดนํ้าเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานกอนท่ีจะปลอยลงสูบึง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ และใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป สําหรับคาใชจายและภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  
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และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว โดยใหจัดลําดับความสําคัญ 
ความจําเปนเรงดวนของโครงการ และใหดําเนินการใหถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของช้ีแจงทําความเขาใจกับประชาชนท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตามแผนใหถูกตอง ท่ัวถึงโดยใหคํานึงถึงประโยชนท่ีไดรับของสวนรวม พรอมท้ังให
จัดเตรียมมาตรการใหความชวยเหลือแกประชาชนกลุมดังกลาวดวย 
 
  



6 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 
 

เรื่อง : รางเอกสารผลลัพธการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมโลกเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบรางเอกสารผลลัพธการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมโลกเพ่ือการ

เติบโตอยางยั่งยืน ไดแก 
(1) รางแถลงการณ Communique (Global Environment) 
(2) G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter 

(3) รางแถลงการณ G20 Communique Joint part (Energy and Environment) 

2. อนุมัติใหหัวหนาคณะผูแทนไทยใหการรับรองรางเอกสารผลลัพธการประชุมระดับรัฐมนตรี G20  

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมโลกเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนดังกลาว ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสาร
ขางตน ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนตอประเทศไทย ขอใหเปนดุลยพินิจของหัวหนา คณะผูแทนไทย
เปนผูพิจารณา โดยไมตองนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางเอกสารผลลัพธของการประชุมระดับรัฐมนตรี  G20 ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมโลก เพ่ือการเติบโตอยาง

ยั่งยืน มีดังน้ี 
1. Communique (Global Environment) มีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) ยอมรับการปรับปรุงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพผานทางนโยบายและวิธีการตางๆ   
อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการวัสดุอยางยั่งยืน หลักการ 3Rs (การลด การใชซ้ํา การหมุนเวียนกลับมาใชใหม)  

และการทําขยะใหมีมูลคา 
(2) เรงใหเกิดกิจกรรมตางๆ เพ่ือลดการสูญเสียอาหารและขยะจากอาหาร ตลอดจนการจัดการขยะจาก

อาหารอยางมีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย 

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

เพ่ือสรางความตระหนัก และผลักดันการใชนวัตกรรม  
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกับการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจ เนนย้ําความสําคัญของการเช่ือมโยงระหวางการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) ขยะทางทะเลโดยเฉพาะอยางยิ่งขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเลเปนเรื่องท่ีตองการปฏิบัติการ
อยางเรงดวน เน่ืองจากมีอิทธิพลตอระบบนิเวศทางทะเล อุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงการประมง การทองเท่ียว  
การขนสงสินคาและอาจมีผลตอสุขภาพของมนุษยดวย 

(4) รับทราบถึงการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติและสงเสริมการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอชุมชนท่ีมีความเปราะบาง 
และประชาชนท่ัวไป 

2. G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter ซ่ึงเปนภาคผนวกของ 

Communique (Global Environment) มีสาระสําคัญดังน้ี 
(1) เพ่ือสงเสริมแนวทางวัฏจักรชีวิตท่ีครอบคลุมเพ่ือปองกันและลดขยะพลาสติกท่ีระบายออกสูมหาสมุทร

อยางเรงดวน  การทําความสะอาดขยะพลาสติกในทะเลใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การจัดการวิธีการแกปญหาโดยใช
นวัตกรรมและความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศ ตลอดจนการปองกันและการลด
การเกิดขยะพลาสติก การสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 

(2) เสริมสรางการประสานความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือสงเสริมวิธีการแกปญหาเชิงนวัตกรรม  
เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และวิธีการหมุนเวียนเทคโนโลยีในการจัดการของเสีย เทคโนโลยี
ในการบําบัดนํ้าเสีย ทางเลือกตางๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สําหรับผลิตภัณฑพลาสติก รวมท้ังผลิตภัณฑพลาสติก  
และไมโครพลาสติกท่ีใชครั้งเดียว 

3. G20 Communique Joint part (Energy and Environment) มีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) ยอมรับความสําคัญของการเปนผูนําในการเปลี่ยนผานพลังงานเพ่ือท่ีจะตระหนักในเรื่อง “3E+S”  

(ความมั่งคงทางพลังงาน ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย)  และการจัดการประเด็นความ
ทาทายหลักระดับโลกตางๆ  ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยเนนย้ําความสําคัญในการสงเสริมการทํางานรวมกันเมื่อตองตอสูกับปญหาท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

(2) เพ่ือกระตุนวงจรประเสริฐ  (Virtuous Cycle) และนําการเปลี่ยนแปลงไปสูอนาคตท่ีมีความยืดหยุนและ
ยั่งยืนขณะเดียวกันสรางความมั่นใจในความมั่งคงดานพลังงาน การลดกาซเรือนกระจกและการปลอยกาซอ่ืนๆ รวมถึง
การปรับปรุงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ควรเนนการรวบรวมภูมิปญญาจากท่ัวโลก การระดมทุน/การลงทุน 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีและสังคมนวัตกรรม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางเอกสารผลลัพธการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมโลกเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน ในสวนท่ี

ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศ
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ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  

24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับแมนํ้าโขง – ลานชาง ของคณะทํางาน

รวมสาขาทรัพยากรนํ้า ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวน
ตอคณะรัฐมนตรี ในการเสนอเรื่องน้ี 

2. ใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับ
แมนํ้าโขง – ลานชาง ของคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรนํ้า ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ท้ังน้ี หากมี
ความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความเขาใจดังกลาว ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอ
ผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

3. อนุมัติใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ หรือผูทีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับแมนํ้าโขง – ลานชาง ของคณะทํางานรวม
สาขาทรัพยากรนํ้า ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (Mekong – Lancang Cooperation : MLC) จัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการใน  

การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศแมนํ้าโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือเปนเวทีท่ีสงเสริม
ความรวมมืออยางรอบดานของประเทศสมาชิก คือ ไทย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยมีการกําหนด  
เสาหลักความรวมมือท่ีสําคัญ จํานวน 3 ดาน คือ ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (สกต.สป.กษ./ชป./กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนประโยชนอยางยิ่งในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า การปองกัน/บรรเทานํ้าทวม การแจงขอมูล/เตือนภัย  
และลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินจากภัยพิบัติดานนํ้าในพ้ืนท่ี  
ลุมนํ้าโขง โดยเฉพาะริมฝงแมนํ้าโขงของไทย และสามาถนํามาใชประโยชน
ในสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไมวาจะเปน  
ดานการขนสงทางนํ้า การเกษตรริมฝง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
การทองเท่ียวและนันทนาการ การประกอบพิธีกรรมและความเช่ือ  
ทางศาสนา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดานสังคม วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธของประชาชน รวมท้ังสาขาความรวมมือท่ีสําคัญลําดับตนของกรอบความรวมมือ  
5 สาขา คือ สาขาความเช่ือมโยง สาขาความรวมมืออุตสาหกรรม สาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน สาขาการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า สาขาการเกษตรและการลดความยากจน 

2. ในการประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 2 (The 2th Mekong – Lancang Cooperation 

leaders’ Meeting) เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 ผูนําประเทศสมาชิกไดรับรองแผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของ MLC ภายใตกรอบความรวมมือ 5 สาขาขางตน สําหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า มีสาระสําคัญ คือ การจัดทําแผนงานท่ีมีความครอบคลุมในทุกระดับ การจัดตั้งศูนยความรวมมือดาน
ทรัพยากรนํ้าของแมนํ้าโขง – ลานชาง กาสงเสริมความรวมมือดานวิชาการและการแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การจัดทําระบบเฝาระวังคุณภาพนํ้าและ
เสริมสรางการแบงปนขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติและจัดทํา
แผนปฏิบัติการรวม 5 ป 

3. ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรนํ้า (Joint Working Group on Water Resources : JWG) 
เพ่ือเปนกลไกในการดําเนินงาน โดยมีบทบาทหนาท่ีคือ การวางแผนการดําเนินความรวมมือ และกําหนดแนวทางความ
รวมมือ สําหรับประเทศไทย มีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติทําหนาท่ีหนวยงานกลางในการประสานงานของ
คณะทํางานรวมฯ โดยเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาคณะทํางานฝายไทย ตอมาฝายจีน
ไดยกรางบันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับแมนํ้าโขง – ลานชาง  
ของคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรนํ้า ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง และนําเสนอประเทศสมาชิก
พิจารณาในการประชุมคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรนํ้า สมัยสามัญ ระหวางวันท่ี 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ นครคุนหมิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หากเห็นชอบรวมกันจะไดมีการเสนอลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ตอไป 

4. รางบันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับแมนํ้าโขง – ลานชาง 
ของคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรนํ้า ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง มีสาระสําคัญ คือ 

(1) วัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ภายใต MLC และความ
จําเปนในการบริหารจัดการนํ้าทวมและบรรเทาภัยพิบัติของประเทศทายนํ้า โดยฝายจีนเห็นชอบในการใหขอมูลดานอุทก
วิทยาแกคณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรนํ้า 5 ประเทศ รวมถึงฝายไทย ในชวงฤดูนํ้าหลาก (1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม) 
จากสถานีอุทกวิทยา 2 แหง คือ สถานี Yunjinghong และ Man’an ในแมนํ้าโขง – ลานชาง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(2) ประเภทขอมูลท่ีมีการใหแกประเทศสมาชิก คือ ขอมูลระดับนํ้าและปริมาณฝน และจะจัดสงขอมูล 2 ครั้ง
ตอวัน ในเวลา 09.00 น. และ 21.00 น. 

(3) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูล ฝายจีนเปนผูรับผิดชอบ 
(4) การกําหนดหนวยงานสําหรับการแลกเปลี่ยนและรับขอมูลอุทกวิทยาของประเทศสมาชิก ในสวนของไทย 

คือ ศูนยอํานวยการนํ้าแหงชาติ สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ฝายจีน คือ Bureau of Hydrology and Water 
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Resources of Yunnan Province (สําหรับประเทศสมาชิกท่ีเหลืออยูระหวางการมอบหมายหนวยงานภายใน) 
(5) คณะทํางานรวมสาขาทรัพยากรนํ้า เห็นชอบการลงนามในแผนการดําเนินงานของรางบันทึกความเขาใจฯ 

ซึ่งระบุรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยา และวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
(6) กรณีมีความแตกตางในการตีความหรือการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนขอใหดําเนินการแกไข โดยการปรึกษาหารือ

อยางฉันทมิตร 
(7) รางบันทึกความเขาใจฉบับน้ี มีผลบังคับใชในวันท่ีลงนามโดยผูแทนท่ีไดรับมอบอํานาจ มีผลครอบคลุม

ระยะเวลา 5 ป และสามารถขยายระยะเวลาการใชบังคับไปอีก 5 ป เมื่อภาคีมีความเห็นชอบรวมกันกอนท่ีรางบันทึก
ความเขาใจฯ จะหมดอายุลง สําหรับการปรับปรุง/แกไขรางบันทึกความเขาใจฯ สามารถดําเนินการ หากภาคีเห็นชอบ
รวมกัน 

(8) แผนการดําเนินงานภายใตรางบันทึกความเขาใจฯ ระบุถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยาจะเปนไปตาม
มาตรฐานการติดตามและพยากรณของฝายจีน และการดําเนินงานใน 2 สวนหลัก คือ 1) สวนท่ี 1 เน้ือหาและข้ันตอน
การใหขอมูล ประกอบดวย รายช่ือสถานีอุทกวิทยา รายละเอียดขอมูลท่ีจะมีการแลกเปลี่ยน ตารางเวลาการใหขอมูล 
รูปแบบขอมูล ชองทางการจัดสงขอมูล ราชช่ือหนวยงานสําหรับการติดตอ 2) สวนท่ี 2 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
3) สวนท่ี 3 การเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนทางเทคนิค 4) สวนท่ี 4 บาทสงทาย 

มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน  
รางบันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูนํ้าหลากสําหรับแมนํ้าโขง – ลานชาง ของคณะทํางานรวม 
สาขาทรัพยากรนํ้า ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ  
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 
 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย - เวียดนาม ครั้งท่ี 3  และผลการหารืออยาง
ไมเปนทางการระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ครั้งท่ี 3 

 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบ ผลการประชุมคณะกรรม าธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย - เวียดนาม 
(Joint Commission on Bilateral Cooperation : JCBC) ครั้งท่ี 3 และผลการหารืออยางไมเปนทางการระหวาง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 24 – 25 มกราคม 2562 และมอบหมายหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามผลการเยือนดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี 

(JCBC) ไทย - เวียดนาม ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๒4 - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถวินัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนายฝาม บิงห มิงห รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
การตางประเทศเวียดนามเปนประธานรวม โดยกระทรวงการตางประเทศไดรายงานผลการประชุมดังกลาว และเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมและมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการติดตามผลการประชุม  
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

2. ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย - เวียดนาม ครั้งท่ี ๓  และผลการหารือ
อยางไมเปนทางการระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ครั้งท่ี ๓  มีประเด็น ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ดังน้ี 

2.1 การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ( IUU fishing) และการจับกุม
เรือประมงเวียดนาม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตอบขอกังวลของฝายเวียดนาม ในเรื่องการปฏิบัติตอ
ลูกเรือประมงท่ีรุกล้ํานานนํ้าวา การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไทยเปนไปตามหลักมนุษยธรรม และมีมาตรฐาน  
และไทยพรอมแบงปนประสบการณในการจัดระเบียบประมงใหกับเวียดนามตามแนวทางท่ีไทย ดําเนินการเพ่ือการ  
ปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 

2.2 ความเปนหุนสวนยุทธศาสตร ท้ังสองฝายเห็นพองจะจัดทําแผนปฏิบัติการ ๕ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

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

เพ่ือเปนกลไกในการแกไขปญหาและพัฒนาดานการเกษตร  
ของท้ังสองฝายใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนรูปธรรมและไดรับผลประโยชน
รวมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตอจากแผนระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยมุงยกระดับความสัมพันธเปนหุนสวนยุทธศาสตรท่ีเขมแข็ง (Strengthened 
Strategic Partnership) เพ่ือรวมกันใชศักยภาพและจุดเดนของแตละฝาย และจะรวมกันขับเคลื่อนกรอบความรวมมือ  
ในอนุภูมิภาค และภูมิภาค เชน ACMECS และ GMS ใหมีพลวัตและกอประโยชนอยางเปนรูปธรรมใหกับสมาชิกมาก
ยิ่งข้ึน 

2.3 ความรวมมือดานเศรษฐกิจ ปจจุบันการคาทวิภาคีไทย - เวียดนามมีมูลคาประมาณ ๑๘,000 ลานดอลลารสหรัฐ 
ซึ่งเติบโตอยางตอเน่ืองและใกลจะบรรลุเปาหมายการเพ่ิมมูลคาการคา เปน ๒๐,000 ลานดอลลารสหรัฐภายในป ๒๕๖๓ 
อยางไรก็ดียังคงมีประเด็นคั่งคาง อาทิ การสงออกผลิตภัณฑนมและผลไมเวียดนามมายังไทย ซึ่งเวียดนามมองวา  
ยังมีขอจํากัดมาก และเวียดนามขาด ดุลการคากับไทยอยางตอเน่ือง ซึ่งท้ังสองฝายตกลงขยายความรวมมือและลดอุปสรรค
ทางการคาในดานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกัน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรปรับแกขอความในหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ลับ 

ดวนมาก ท่ี กต 1303/345 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 ในหนาท่ี 3 ขอ 4.2.4 บรรทัดท่ี 4 จาก “(2) การสงออก
ผลิตภัณฑนมและผลไมเวียดนามมายังไทย ซ่ึงเวียดนามมองวายังมีขอจํากัดมาก” เปน “(2) ท้ังสองฝายเห็นชอบ
รวมกันท่ีจะใหมีการอํานวยความสะดวกดานการคาสินคาเกษตรระหวางกันตอไป ” เน่ืองจากในท่ีประชุมฝายไทย  
ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมแลววา กฎระเบียบและกระบวนการนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวเปนไปตามกฎหมายของไทย จึงเห็นควร
ใหปรับแกขอความใหเปนไปตามท่ีมีปรากฏใน Record of Discussion หนาท่ี 7 ยอหนาท่ี 40 วา “Both sides 
agreed to facilitate the export of agricultural products.” ท้ังน้ี การดําเนินการในการแกไขปญหาควร
ดําเนินการผานกลไกคณะทํางานความรวมมือดานเกษตรระหวางไทยกับเวียดนาม  ซึ่งเปนกลไกในการแกไขปญหาและ
พัฒนาดานการเกษตรของท้ังสองฝายใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนรูปธรรมและไดรับผลประโยชนรวมกัน 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรม าธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย  - เวียดนาม ครั้งท่ี 3  
และผลการหารืออยางไมเปนทางการระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 24 – 25 
มกราคม 2562 และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามผลการเยือนดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 
ตามท่ีกระทรวงการตางประทศเสนอ 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงเตรียมการในดานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของใหพรอมเพ่ือรองรับกรณีท่ีจะมีการจัดทําความตกลงยอมรับรวมผลิตภัณฑยานยนตของอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products : AP MRA) เพ่ือใหมั่นใจวา
หนวยตรวจสอบของไทยท่ีข้ึนบัญชีไวมีความสามารถในการตรวจสอบและปฏิบัติตามความตกลงดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 
 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา ปาลุมนํ้าปาย บางสวน ในทองท่ีตําบลเวียงใต อําเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา ปาลุมนํ้าปาย 
บางสวน ในทองท่ีตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. ....  ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการเพิกถอนเขตรักษา
พันธุสัตวปา ปาลุมนํ้าปาย บางสวน ในทองท่ีตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  ออกจากการเปนเขตรักษา
พันธุสัตวปา เพ่ือกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลางอางเก็บนํ้าหวยมวงกอน ซึ่งคณะกรรมการสงวนและ
คุมครองสัตวปาแหงชาติไดมีมติเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทส. เสนอวา ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 341 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 กําหนดบริเวณท่ีดินปา

ลุมนํ้าปายในทองท่ีตําบลปางมะผา ตําบลหวยผา ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน ตําบลแมนาเติง ตําบลเวียงใต 
และตําบลทุงยาว อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา เน้ือท่ีประมาณ 746,250 ไร ซึ่งไดเคยมี
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา ปาลุมนํ้าปาย บางสวน แลว จํานวน 2 ครั้ง รวมเน้ือท่ีประมาณ 8,165 ไร 

2. คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
แหลงนํ้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บนํ้ามวงกอนแลว พบวา  โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดหาแหลงนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคใหแกราษฎรใชเพียงพอตลอดป และบรรเทาความรุนแรงจากอุทกภัย  
ท่ีกอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งมีพ้ืนท่ีโครงการรวม 383.2 ไร แบงเปน (1) พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงขวา จํานวน 
352.3 ไร และ (2) พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย จํานวน 30.9 ไร 

3. คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ ไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 
เห็นชอบใหเพิกถอนพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา ปาลุมนํ้าปาย บางสวน เน้ือท่ีประมาณ 30.9 ไร 

4. กรมชลประทาน ไดขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย เน้ือท่ีประมาณ 30.9 ไร 
เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯขางตน เพ่ือกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลาง
อางเก็บนํ้าหวยมวงกอน 

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

เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรใหแกราษฎรใชเพียงพอ
ตลอดป และบรรเทาความรุนแรงจากอุทกภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



14 
 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยกับรางพระราชกฤษฎีกา เพิกถอน เขตรักษาพันธุสัตวปา  

ปาลุมนํ้าปาย บางสวน ในทองท่ีตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมเสนอ เน่ืองจากเปนการดําเนินการเพ่ือใหกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถเขาทํา
ประโยชนในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย ในการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลางอางเก็บนํ้าหวยมวงกอน 
เพ่ือจัดหาแหลงนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรใหแกราษฎรใชเพียงพอตลอดป และบรรเทาความรุนแรง  
จากอุทกภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหาย ประกอบกับคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ ไดมีมติเมื่อวันท่ี  
4 สิงหาคม 2560 เห็นชอบการเพิกถอนพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย บางสวน แลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา ปาลุมนํ้าปาย บางสวน ในทองท่ีตําบลเวียงใต 
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 

 
เรื่อง : ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใชอํานาจหนาท่ีของกรมปศุสัตวและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการจัดการปญหาสุนัขและแมวจรจัด 
 

สารัตถะ :  สคก.  ขอใหนําขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) เรื่อง การใชอํานาจหนาท่ีของกรมปศุสัตว
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการจัดการปญหาสุนัขและแมวจรจัดเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สคก. รายงานวา กรมปศุสัตวไดขอหารือ สคก. ในประเด็นขอกฎหมายการจัดการปญหาสุนัขและแมวจร

จัดท่ีพบในท่ีหรือทางสาธารณะ และในท่ีดินของเอกชน ท้ังกรมปศุสัตว และ อปท. ตางมีหนาท่ีและอํานาจใชหรือไม 
กรณีสํานักงานเทศบาลตําบลเขานอยแจงวา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลจะเขา

ไปดําเนินการไดตอเมื่อเปนกรณีของสุนัขอยูในท่ีหรือทางสาธารณะและไมปรากฏวาเจาของ กรณีของสุนัขท่ีอยูในท่ีดิน
ของเอกชน แตสุนัขน้ันไมปรากฏเจาของ เทศบาลไมสามารถใชอํานาจเขาไปดําเนินการได สวนการใชอํานาจ  
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 แมวามาตรา 9 จะกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจจับสัตวควบคุมในท่ีสาธารณะเพ่ือกักขัง แตพนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานทองถ่ินดังกลาวหมายถึงเฉพาะ  
สัตวแพทยเทาน้ัน อีกท้ังมาตรา 10 ไดกําหนดใหเฉพาะสัตวแพทยเขาไปในโรงเรือนหรือสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติการตางๆ  
ในการปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบาได ซึ่งในปจจุบันเทศบาลตําบลเขานอยยังไมมีบุคลากรในตําแหนงสัตวแพทย  
จึงขอความรวมมือใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธสงสัตวแพทยรวมกับเทศบาลตําบลเขานอยเพ่ือดําเนินการ
แกไขปญหาสุนัขจรจัดท่ีไมมีเจาของในท่ีดินเอกชนรวมกัน จึงมีปญหาในทางปฏิบัติวาอํานาจหนาท่ีในการจัดการปญหา
สุนัขและแมวจรจัดท่ีพบในหรือท่ีทางสาธารณะ และในท่ีดินของเอกชน กรณีเทศบาลตําบลเขานอยน้ัน ท้ังกรมปศุสัตว 
และ อปท. ตางมีหนาท่ีและอํานาจหรือจะเปนหนาท่ีและอํานาจของท้ัง 2 หนวยงาน หรือไม 

2. คณะกรรมการกฤาฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพิจารณาขอหารือของกรมปศุสัตวแลวเห็นวา 
2.1 การจัดการปญหาสุนัขจรจัดท่ีอาศัยอยูในท่ีหรือทางสาธารณะน้ัน  พระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. 2496 กําหนดใหเทศบาลตําบลมีหนาท่ีและอํานาจในการปองกันและระงับโรคติดตอรักษาความสะอาดของถนน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สคก./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ และมาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กําหนดให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว และในกรณีท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะโดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวได  
ซึ่งเทศบาลตําบลเขานอยไดออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2561 เพ่ือใชบังคับแลว 
เทศบาลตําบลฯ จึงมีหนาท่ีและอํานาจในการดําเนินการกับสุนัขจรจัดในท่ีหรือทางสาธารณะได และไมไดเปนการตัด
หนาท่ีหรืออํานาจของหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีหรืออํานาจในการดําเนินการกับสุนัขจรจัด
เหลาน้ันได 

ประกอบกับบทนิยามคําวา “สัตวควบคุม” ในมาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 
กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานทองถิ่น  ซึ่งพบสุนัขในท่ีสาธารณะมีอํานาจจับสุนัขท่ีไมมีเครื่องหมาย
ประจําสัตวควบคุมเพ่ือกักขังและ ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดและทําลายสุนัขท่ีมีอาการของโรคพิษสุนัขบา  
และปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา 
พ.ศ. 2535 กําหนดใหผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของกรมปศุสัตวเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 
ประกอบกับขอ 24 (1) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตวกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 
กําหนดใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีหนาท่ีและอํานาจดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา ดังน้ัน ท้ังสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธและเทศบาลตําบลเขานอยจึงมีหนาท่ีและอํานาจตามบทบัญญัติกฎหมาย  
ในการจัดการปญหาสุนัขจรจัดท่ีอยูอาศัยในท่ีหรือทางสาธารณะได 

2.2 สําหรับการจัดการปญหาสุนัขจรจัดท่ีอาศัยอยูในท่ีดินของเอกชนน้ัน เห็นวา โดยท่ีมาตรา 10  
และมาตรา 14 แหง พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 กําหนดใหสัตวแพทยมีอํานาจเขาไปในบาน 
โรงเรือน หรือสถานท่ี อันเปนท่ีดินของเอกชนเพ่ือดําเนินการตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดกับสุนัขจรจัดได ซึ่งมาตรา 4 
กําหนดนิยามวา “สัตวแพทย ” ใหหมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือของสวนราชการทองถิ่น ดังน้ัน  
สัตวแพทยของท้ัง 2 หนวยงานตางมีหนาท่ีและอํานาจในการดําเนินการ จากขอเท็จจริงในเรื่องน้ี ปรากฏวาเทศบาล
ตําบลเขานอยไมมีบุคลากรในตําแหนงสัตวแพทย  จึงไมมีอํานาจตามบทบัญญัติดังกลาว ในการเขาไปในท่ีดินของ
เอกชนเพ่ือจัดการปญหา หนาท่ีน้ันจึงเปนภาระของสัตวแพทยของกรมปศุสัตวท่ีจะตองดําเนินการตามหนาท่ีและ
อํานาจ เมื่อเทศบาลตําบลเขานอยแจงไปยังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธเพ่ือขอใหจัดสงสัตวแพทยไปรวมกับ
เทศบาลตําบลเขานอยเพ่ือเขาไปจัดการปญหาสุนัขจรจัดในท่ีดินเอกชน จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีจะตองรวมมือกับเทศบาลตําบลเขานอยเพ่ือแกไขปญหาใหแกราษฎรใหลุลวงไปโดยเร็ว 

2.3 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) จึงไดมีขอสังเกตวา การท่ีราชการสวนภูมิภาคไมปฏิบัติตามหนาท่ี
และอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด และปลอยใหระยะเวลาลวงเลยจนเปนเหตุใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอน 
เปนตัวอยางของปญหาการจัดความสัมพันธในการปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจระหวางราชการสวนภูมิภาคและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งโดยหลักแลว แมวาจะมีการกระจายหนาท่ีและอํานาจให อปท. ไปแลว แตหากกฎหมายเฉพาะ  
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ยังกําหนดใหราชการสวนภูมิภาคมีหนาท่ีและอํานาจใดๆ ราชการสวนภูมิภาคก็ยังคงปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจตามท่ี
กฎหมายเฉพาะกําหนดเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : ๑. รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เรื่อง หนาท่ีและอํานาจในการจัดการปญหา
สุนัขจรจัดของกรมปศุสัตวและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีเทศบาลตําบลเขานอย สรุปไดวา การท่ีราชการสวน
ภูมิภาคไมปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด และปลอยใหระยะเวลาลวงเลยจนเปนเหตุใหประชาชน  
ในพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอน เปนตัวอยางของปญหาการจัดความสัมพันธในการปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจระหวาง
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งโดยหลักการแลว แมวาจะมีการกระจายหนาท่ีและอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลว แตหากกฎหมายเฉพาะยังกําหนดใหราชการสวนภูมิภาคมีหนาท่ีแลอํานาจใดๆ 
ราชการสวนภูมิภาคก็ยังคงตองปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจตามท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

๒. ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ในเรื่องน้ีไปพิจารณาเพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการแกไขปญหา  
การปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจระหวางราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040662 
 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า จํานวน 14 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 
1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าสาละวิน พ.ศ. .... 
2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าปง พ.ศ. .... 
3. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าวัง พ.ศ. .... 
4. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้ายม พ.ศ. .... 
5. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้านาน พ.ศ. .... 
6. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าโขงเหนือ พ.ศ. .... 
7. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าเจาพระยา พ.ศ. .... 
8. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าปาสัก พ.ศ. .... 
9. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าบางปะกง พ.ศ. .... 
10. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าโตนเลสาป พ.ศ. .... 
11. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าแมกลอง พ.ศ. .... 
12. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. .... 
13. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าชี พ.ศ. .... 
14. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้ามูล พ.ศ. .... 

จํานวน 14 ฉบับ เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าใหสามารถดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สทนช. เสนอวา โดยท่ีพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 25 บัญญัติใหเพ่ือประโยชน  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ใหมีการกําหนดลุมนํ้า ซึ่งหมายถึงบริเวณพ้ืนท่ีซึ่งครอบคลุมลํานํ้าธรรมชาติซึ่งเปน
แหลงท่ีรวมนํ้าใหไหลลงสูลํานํ้า โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร  
ระบบนิเวศ การตั้งถ่ินฐาน การผังเมือง ผังนํ้าและเขตการปกครองประกอบดวย และพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตองมี  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้า  
ใหสามารถดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนท่ีแสดงแนวเขตลุมนํ้าแนบทายพระราชกฤษฎีกา และใหถือเปนสวนหน่ึงของพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน การกําหนดลุมนํ้า 
จึงตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาและมีแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาดวย 

2. สําหรับการกําหนดลุมนํ้าน้ัน เดิมเมื่อป 2536 คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้าเปน 25 
ลุมนํ้า ตอมาในป 2550 กรมทรัพยากรนํ้าไดทบทวนและจัดทํามาตรฐานใหม แตมิไดมีผลบังคับทางกฎหมาย สงผลให
เกิดปญหาเชิงการบริหารจัดการท่ีขาดเอกภาพไมตอเน่ืองเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤต 
ประกอบกับในปจจุบันความกาวหนาทันสมัยของเทคโนโลยีสามารถวิเคราะหผลไดละเอียดแมนยํามากข้ึน จึงจําเปนตอง
มีการทบทวนการแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้าข้ึนใหม 

3. สทนช. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศึกษาทบทวนขอบเขตการแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้าท่ีเหมาะสมสําหรับ  
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและผลกระทบจากการแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้าในป 2561 สรุปผลการศึกษาใหปรับปรุงลุมนํ้า 
25 ลุมนํ้า เปน 22 ลุมนํ้า ไดแก ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้าโขงเหนือ ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุมนํ้าชี ลุมนํ้ามูล  
ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้ายม ลุมนํ้านาน ลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าสะแกกรัง ลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าแมกลอง  
ลุมนํ้าบางปะกง ลุมนํ้าโตนเลสาป ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก ลุมนํ้าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ ลุมนํ้าภาคใตฝง
ตะวันออกตอนบน ลุมนํ้าทะเลสงขลา ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง และลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก 

4. คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบ  
ในหลักการการแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้า จํานวน 22 ลุมนํ้า และให สทนช. ดําเนินการจัดทําแผนท่ีลุมนํ้า และใหมีการตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าฯ ตอไป 

5. สทนช. จึงไดดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเขตลุมนํ้าท้ัง 22 ลุมนํ้า แตเน่ืองจาก
คณะกรรมการลุมนํ้าท่ีเก่ียวของขอเปลี่ยนช่ือลุมนํ้าจาก “ลุมนํ้าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ” เปน “ลุมนํ้าชายฝงอาวไทย
ตะวันตก” สวนลุมนํ้าสะแกกรัง ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนบน  
ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง และลุมนํ้าฝงตะวันตก จํานวน 7 ลุมนํ้า อยูระหวาง  
การตรวจสอบและยืนยันความเห็นจากคณะกรรมการลุมนํ้าท่ีเก่ียวของ และการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าน้ี  
จะเปนฐานในการออกกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวเน่ืองกัน เชน รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมา  
ซึ่งกรรมการลุมนํ้า ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการผูแทนองคกรผูใชนํ้าและกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ  
และรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้าในคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ดังน้ัน สทนช. จึงเห็นสมควรดําเนินการรางพระราชกฤษฎีกา จํานวน 14 ฉบับดังกลาว ตอไป 

6. โดยท่ีมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 บัญญัติใหการดําเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  
หากไมสามารถดําเนินการได ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณี รายงานเหตุผล  
ท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ดังน้ัน สทนช. จึงไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบถึงเหตุผลความ
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จําเปนท่ีไมอาจดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ไดทัน ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2562 ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด เน่ืองจากมีความจําเปนตองดําเนินการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้าเพ่ิมเติมใหครอบคลุมมิติตางๆ  
โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ระบบนิเวศ การตั้งถ่ินฐาน การผังเมือง ผังนํ้า และเขตการปกครอง 
ประกอบกับการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นอาจไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินการในชวงท่ีมีการกําหนดใหมี  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 นอกจากน้ี ในการจัดทํา  
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตองระบุเขตพ้ืนท่ีการปกครองจนถึงระดับตําบล และครอบคลุมพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ  
ซึ่งมีขอมูลเปนจํานวนมาก เพ่ือใหการกําหนดขอบเขตลุมนํ้าเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และลดขอผิดพลาดท่ีจะมี
ผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในแตละลุมนํ้า เชน การคัดเลือกคณะกรรมการลุมนํ้า การจัดทําแผนแมบท
การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าในเขตลุมนํ้า การจัดทําแผน
ปองกันภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม การประกาศเขตภาวะนํ้าแลง การขออนุญาตการใชนํ้าประเภทตางๆ เปนตน  
ซึ่งจึงจําเปนตองตรวจสอบขอมูลโดยละเอียดรอบคอบ เพ่ือความถูกตอง เหมาะสม และลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า จํานวน 14 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ 

7. สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาฯ 
รางพระราชกฤษฎีกาฯ จํานวน 14 ฉบับ ท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ เปนการกําหนดลุมนํ้า ไดแก 

ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้ายม ลุมนํ้านาน ลุมนํ้าโขงเหนือ ลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าบางปะกง  
ลุมนํ้าโตนเลสาป ลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามูล เพ่ือประโยชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุมนํ้าใหสามารถดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามขอกฎหมาย  
และคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดมีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนดลุมนํ้าดังกลาวแลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จํานวน 14 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวดําเนินการตอไปได 

2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองไดภายในกําหนดระยะเวลา  
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 

3. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการ แลวแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบเพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีตอไปดวย 

4. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเรงรัดดําเนินการนํารางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้าชายฝงอาวไทย
ตะวันตก ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนบน ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา  
ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง และลุมนํ้าฝงตะวันตก เสนอตอคณะรัฐมนตรีโดนเร็วตอไปดวย 
 


