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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝง ในบริเวณจังหวัดตราด  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝง พ.ศ. 2560 เฉพาะบริเวณจังหวัดตราด 
โดยปรับปรุงแนวเขตทะเลชายฝงในบริเวณจังหวัดตราด จากเดิมระยะ 5 ไมลทะเล เปน 3 – 6.48 ไมลทะเล นับจากแนวชายฝงทะเล
ท่ีนํ้าทะเลจรดแผนดิน บริเวณชายฝง และระยะ 3 ไมลทะเล เปน 3 – 6.48 ไมลทะเล นับจากแนวชายฝงทะเลท่ีนํ้าทะเล  
จรดแผนดินบริเวณชายเกาะ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กษ. เสนอวา ตามท่ีไดมีกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝง พ.ศ. 2560 ขอ 4 กําหนดใหจังหวัดตราด มีเขต

ทะเลชายฝง ดังตอไปน้ี (1) ระยะ 5 ไมลทะเลนับจากแนวชายฝงทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผนดินบริเวณชายฝง (2) ระยะ 3 
ไมลทะเลนับจากแนวชายฝงทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผนดินบริเวณชายเกาะ แตเน่ืองจากการจัดทําแผนท่ีทายกฎกระทรวง
ดังกลาว ไดกําหนดเขตทะเลชายฝงเปนเสนโคงเวาตามชายฝงทะเล  ทําใหเปนปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ของชาวประมง ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเขตทะเลชายฝงมากยิ่งข้ึน ลดปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย  
โดยไมเจตนา ลดความขัดแยงของชาวประมงพ้ืนบานและประมงพาณิชยในพ้ืนท่ี และเพ่ือประโยชนในการกําหนด
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าในนานนํ้าภายในและเขตทะเลชายฝงของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 
อยูในภาวะท่ีเหมาะสมและสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน ตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการประมง รวมท้ัง
เปนไปตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 เก่ียวกับแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
กษ. จึงเห็นสมควรปรับปรุงเขตทะเลชายฝงในบริเวณจังหวัดตราดเสียใหม โดยแกไขรูปแผนท่ีทายกฎกระทรวง ฉบับ
ดังกลาวขางตน จาก “กําหนดเขตทะเลชายฝงเปนเสนโคงเวาตามชายฝงทะเล ” เปน “กําหนดเขตทะเลชายฝงเปน
เสนตรงลากผานจุดพิกัด ” แทน ซึ่งการแกไขแผนท่ีทายกฎกระทรวงดังกลาว จะทําใหแนวเขตทะเลชายฝงในบริเวณ
จังหวัดตราดเปลี่ยนแปลงไป โดยเดิมมีระยะ 5 ไมลทะเล เปน 3 – 6.48 ไมลทะเล นับจากแนวชายฝงทะเลท่ีนํ้าทะเล
จรดแผนดินบริเวณชายฝง และระยะ 3 ไมลทะเล เปน 3 – 6.48 ไมลทะเล นับจากแนวชายฝงทะเลท่ีนํ้าทะเล  
จรดแผนดินบริเวณชายเกาะ จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเขตทะเลชายฝงมากยิ่งข้ึน ลดปญหา  
การทําประมงผิดกฎหมายโดยไมเจตนา ลดความขัดแยงของชาวประมง
พ้ืนบานและประมงพาณิชยในพ้ืนท่ี และเพ่ือประโยชนในการกําหนด
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าในนานนํ้าภายในและเขตทะเล
ชายฝงของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด อยูในภาวะท่ีเหมาะสม
และสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 

 
เรื่อง : การขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 4 โครงการ จากวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 

ตอเน่ืองถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 
 

สารัตถะ :  บจธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบใหขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. 
จํานวน 4 โครงการ [ไดแก (1) โครงการตนแบบการบริหารจัดการท่ีดินแบบครบวงจร (2) โครงการแกไขปญหา  
การสูญเสียสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร และผูยากจน (3) โครงการนํารองธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนํารอง 5 ชุมชน  
และ (4) โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานท่ีดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ ] จากวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 
ตอเน่ืองถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนวันครบรอบปแรกของการขยายเวลาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
(5 กุมภาพันธ 2562) 

2. เห็นชอบใหคณะกรรมการ บจธ. พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2563) เพ่ือให บจธ. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
โครงการตามภารกิจของ บจธ. จํานวน 4 โครงการ ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) (บจธ .) ขอเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการตามภารกิจ 4 โครงการ งบประมาณในภาพรวม จํานวน 400,427,037 บาท จากวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 
ตอเน่ืองถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 ดังน้ี 

1) โครงการตนแบบการบริหารจัดการท่ีดินแบบครบวงจร จํานวน 233,253,535 บาท 
2) โครงการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในท่ีดินทํากินของเกษตรกรและผูยากจน จํานวน 86,032,687 บาท 
3) โครงการนํารองธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนํารอง 5 ชุมชน จํานวน 44,785,501 บาท 
4) โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานท่ีดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ จํานวน 36,355,314 บาท 
 

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

เพ่ือแกไขปญหา และใหความชวยเหลือแกราษฎรในเรื่องท่ีดิน
ทํากิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  เห็นวาโครงการท้ัง 4 โครงการ เปนการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

และใหความชวยเหลือแกราษฎรในเรื่องท่ีดินทํากิน โดยไดมีการกําหนดแผนงาน งบประมาณ ซึ่งมีผลความกาวหนา  
การดําเนินงานแลวระดับหน่ึง แตเน่ืองจากการดําเนินงานดังกลาว พบปญหาอุปสรรคดานขอกฎหมายในการจัดซื้อท่ีดิน 
และการปรับเปลี่ยนวิธีการใหราษฎรไดเขาทําประโยชนในท่ีดิน ทําใหเกิดความลาชา ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางตอเน่ือง จึงไมขัดของหากคณะรัฐมนตรี เห็นควรขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการฯ ตามขอเสนอของ บจธ.  
ดังกลาว 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบใหขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) จํานวน 4 โครงการ [ไดแก (1) โครงการตนแบบการบริหารจัดการท่ีดิน
แบบครบวงจร (2) โครงการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรและผูยากจน (3) โครงการนํารองธนาคาร
ท่ีดินในพ้ืนท่ีนํารอง 5 ชุมชน (4) โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานท่ีดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ ]  
จากวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 ตอเน่ืองถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน  
(องคการมหาชน) เสนอ และใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงกาคลัง 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เรงดําเนินโครงการดังกลาวขางตนใหแลวเสร็จ
โดยเร็วและบรรลุเปาหมายภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 รวมท้ังใหรายงานผลการดําเนินโครงการตอ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติเพ่ือทราบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 [เรื่อง การดําเนิน
โครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน)] ดวย 

3. ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนติดตามการดําเนินงานของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) อยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีขอมูลเพียงพอในการประเมินผลการดําเนินการของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) วา เกิดผลสัมฤทธ์ิหรือมีความคุมคาเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณและสมควรยุบเลิก
หรือไม ประการใด ท้ังน้ี ตามนัยมาตรา 5 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน บริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 
 

เรื่อง : (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานรวมถึงแผนปฏิบัติการ รวม ท้ังจัดทํา

รายละเอียดเปาหมายรายลุมนํ้าใหสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
3. มอบหมายให สทนช. จัดทําการติดตามและประเมินผล เพ่ือตอบผลสัมฤทธ์ิของ (ราง) แผนแมบท  

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 25614 – 2580) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

12 ป (พ.ศ. 2558 – 2569) เพ่ือเปนกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพนํ้าของประเทศใหเปนไปอยางมีเอกภาพและบูรณาการ 

2. คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เห็นชอบการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งตอมาในคราวการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 ไดมีมติเห็นชอบ  
ในหลักการรางแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

3. (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเปาประสงค 6 ดาน ดังน้ี 
3.1 แผนแมบท ดานท่ี 1 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 

เปาประสงค : เพ่ือจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชนครบทุกหมูบาน หรือทุกครัวเรือน 
ชุมชนเมือง แหลงทองเท่ียวสําคัญ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการจัดหาแหลงนํ้าสํารองในพ้ืนท่ี ซึ่งขาดแคลน  
แหลงนํ้าตนทุน พัฒนานํ้าดื่มใหไดมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม และการประหยัดนํ้า โดยลดการใชนํ้าภาคครัวเรือน  
ภาคบริการ และภาคราชการ 

กลยุทธ : 1) พัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 2) พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนท่ี

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

เพ่ือสามารถใชเปนกรอบและแนวทางในการแกไขปญหา  
และพัฒนาทรัพยากรนํ้าของประเทศไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังดาน  
การบริหารจัดการเชิงลุมนํ้าเพ่ือความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ  
การเพ่ิมผลิตภาพของทรัพยากรนํ้าท้ังระบบ การจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดจากนํ้า 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เศรษฐกิจ 3) พัฒนานํ้าดื่มใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม และ 4) ประหยัดนํ้าทุกภาคสวน 
3.2 แผนแมบท ดานท่ี 2 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 

เปาประสงค : พัฒนาแหลงเก็บกักนํ้าและระบบสงนํ้าใหมใหเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการจัดหานํ้าในพ้ืนท่ี
เกษตรนํ้าฝน เพ่ือขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพ้ืนท่ีไมมีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/
ความเสียหายลง รอยละ 50 รวมถึงการเพ่ิมผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชนํ้า โดยดําเนินการรวมกับยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขันและดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือยกระดับผลิตภาพ
ดานนํ้าท้ังระบบ 

กลยุทธ : 1) จัดการดานความตองการ  2) เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงนํ้า และระบบสงนํ้าเดิม   
3) จัดหานํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน  4) พัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า/ระบบสงนํ้าใหม  5) พัฒนาระบบผันนํ้าและระบบเช่ือมโยง
แหลงนํ้า 6) เพ่ิมผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต และ 7) เพ่ิมนํ้าตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง 

3.3 แผนแมบท ดานท่ี 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 
เปาประสงค : เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า การจัดระบบปองกันนํ้าทวมชุมชนเมือง การจัดการพ้ืนท่ี

นํ้าทวมและพ้ืนท่ีชะลอนํ้า รวมท้ังการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ ในระดับลุมนํ้าและพ้ืนท่ีวิกฤต  
(Area based) ลุมนํ้าขนาดใหญ ลุมนํ้าสาขา/ลดความเสี่ยงและความรุนแรงลงไมนอยกวา รอยละ 60 

กลยุทธ : 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า2) ปองกันนํ้าทวมชุมชนเมือง  3) จัดการพ้ืนท่ีนํ้าทวม/
พ้ืนท่ีชะลอนํ้า  4) บรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมนํ้า/พ้ืนท่ีวิกฤต  และ 5) สนับสนุนการปรับตัว
และเผชิญเหตุ 

3.4 แผนแมบท ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพนํ้า และอนุรักษทรัพยากรนํ้า 
เปาประสงค  : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  

การนํานํ้าเสียกลับมาใชใหม ปองกันและลดการเกิดนํ้าเสียตนทาง การควบคุมปริมาณ การไหลของนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
พรอมท้ังฟนฟูแมนํ้า ลําคลอง และแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีมีความสําคัญในทุกมิติ เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชน  
ท่ัวประเทศ 

กลยุทธ : 1) ปองกันและลดการเกิดนํ้าเสียท่ีตนทาง  2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุม  
การระบายนํ้าเสียออกสูสิ่งแวดลอม 3) รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ 4) อนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้า
ธรรมชาติท่ัวประเทศ 

3.5 แผนแมบท ดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 
เปาประสงค : อนุรักษ ฟนฟู พ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรม การปองกัน และลดการชะลางพังทลายของดิน

ในพ้ืนท่ีตนนํ้าและพ้ืนท่ีลาดชัน 
กลยุทธ : 1) อนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรม  และ 2) ปองกันและลดการชะลางพังทลายของ

ดินในพ้ืนท่ีตนนํ้า 
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3.6 แผนแมบท ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 
เปาประสงค  : จัดตั้งองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย  

สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ เช่ือมโยงประเด็นการพัฒนาและการหาแหลงเงินทุน พัฒนาระบบฐานขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองคกรลุมนํ้า สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและเอกชน การบริหาร
จัดการชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความพรอม สงเสริมการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  
และภาคสวนท่ีเก่ียวของ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี สนับสนุน
การสรางมูลคาเพ่ิมในภาคการบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีและลุมนํ้า 

กลยุทธ : 1) จัดทําปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  2) จัดทําแผน
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า๓) ติดตามและประเมินผล  ๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  5) ศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการทรัพยากรนํ้า และ 6) ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  เห็นชอบในหลักการของ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ เน่ืองจาก (ราง) แผนแมบทฯ 
สามารถใชเปนกรอบและแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรนํ้าของประเทศไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังดาน  
การบริหารจัดการเชิงลุมนํ้าเพ่ือความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ การเพ่ิมผลิตภาพของทรัพยากรนํ้าท้ังระบบ การจัดการ
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากนํ้า และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยแผนท้ัง 6 ดานของ (ราง) แผนแมบทฯ 
ฉบับน้ีมีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่งกรมชลประทานในฐานะคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไดรวมดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป  
(พ.ศ. 2561 - 2580) มาอยางตอเน่ือง 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบท้ัง 3 ขอ ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ โดยใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีใหพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีมีความ
จําเปนเรงดวน โดยคํานึงถึงวงเงินของประเทศท่ีดําเนินการตามแผนใหประสบความสําเร็จ ประโยชนท่ีไดรับและ
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินโครงการ รวมท้ังใหรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และขอสังเกตของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดรับยกเวนการ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
(เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) ตามความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
  



8 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวยการเปดเสนทางการขนสงระหวางประเทศและจุดขามแดน

เพ่ิมเติม  ภายใตพิธีสาร 1 ของความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามแดนในอนุภูมิภาค  
ลุมแมนํ้าโขง 

 

สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติ การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขา ใจดังกลาว ท้ังน้ี หากกอนการลงนามมีความจําเปนตอง

ปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวง
คมนาคมหารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามฝายไทย 
3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม ( Full Powers) ใหแกรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม หรือผูแทนสําหรับการลงนามดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวยการเปดเสนทาง  

การขนสงระหวางประเทศและจุดขามแดนเพ่ิมเติม ภายใตพิธีสาร 1 ของความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก  
ในการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2. รางบันทึกความเขาใจดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเสนทางการขนสงระหวางประเทศ  
ใหมีความทันสมัยและครอบคลุมกับความตองการของผูประกอบการขนสงระหวางประเทศของประเทศสมาชิกลุมแมนํ้าโขง 
โดยมีบัญชีรายช่ือเสนทางการขนสงฯ ฉบับปรับปรุงของเอกสารแนบทายพิธีสาร 1 ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี  
(1) เสนทางและจุดขามแดนท่ีมีอยูแลวในความตกลง GMS CBTA เมื่อป 2547 (2) เสนทางและจุดขามแดนท่ีบรรจุเพ่ิม
ไวในความตกลง GMS CBTA เมื่อป 2550 (3) เสนทางและจุดขามแดนท่ีบรรจุเพ่ิมไวในความตกลง GMS CBTA  
ตามมติท่ีประชุม JC ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

 

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

เพ่ือเปนประโยชนตอการเพ่ิมมูลคาการคาสินคาและการลงทุน 
รวมท้ังในสาขาเกษตรของไทยในระดับอนุภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว ไมขัดของตอการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจวาดวย  

การเปดเสนทางการขนสงระหวางประเทศและจุดขามแดนเพ่ิมเติม ภายใตพิธีสาร 1 ของความตกลงวาดวยการอํานวย
ความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง หากสวนราชการเจาของเรื่องและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
สามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยู เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว นอกจากน้ี ยังเปนการสงเสริมการเคลื่อนยายสินคาและการอํานวยความสะดวกในการขนสงขาม
พรมแดน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเพ่ิมมูลคาการคาสินคาและการลงทุน รวมท้ังในสาขาเกษตรของไทยในระดับ  
อนุภูมิภาค 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหกระทรวงคมนาคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น  
ของกระทรวงพาณิชย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความเขาใจวาดวย  
การเปดเสนทางการขนสงระหวางประเทศและจุดขามแดนเพ่ิมเติม ภายใตพิธีสาร 1 ของความตกลงวาดวยการอํานวย
ความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ  
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 

 
เรื่อง : การเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบใหเสนออุทยานธรณีโคราชสมัครเขารับการรับรองเปนอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO 

Global Geoparks) โดยยื่นความจํานงตอยูเนสโก ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และสงใบสมัครในระหวางวันท่ี  
1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

2. มอบหมายใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินการเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  
ตอสํานักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ( UNESCO Global Geoparks) ซึ่งเสนอ 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรณีและภูมิทัศนใหใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน มีการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมการศึกษาดานธรณีวิทยาแกประชากรในชุมชน
และบุคคลท่ัวไป เปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและการพัฒนาแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคาของประเทศไทยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติมากข้ึน ท้ังน้ี อุทยานธรณีโคราชครอบคลุม
พ้ืนท่ี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ขามทะเลสอ สูงเนิน และอําเภอสีคิ้ว รวมเน้ือท่ี
ท้ังสิ้นประมาณ 3,167 ตารางกิโลเมตร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นดวยในการเสนอ อุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลก

ของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เน่ืองจากจะเปนประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริม
เศรษฐกิจของทองถ่ินดวยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรณีวิทยาอยางยั่งยืน ท้ังยังเปนแหลงศึกษา วิจัย ของนักวิชาการ
ท้ังในและตางประเทศ และเปนแหลงเรียนรูของประชากรในชุมชน สงผลใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

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

เพ่ือเปนประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสงเสริมเศรษฐกิจของทองถ่ินดวยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  
ทางธรณีวิทยาอยางยั่งยืน ท้ังยังเปนแหลงศึกษา วิจัย ของนักวิชาการ  
ท้ังในและตางประเทศ และเปนแหลงเรียนรูของประชากรในชุมชน  
สงผลใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน นําไปสู
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. อุทยานธรณีโคราชซึ่งมีพ้ืนท่ีดําเนินการครอบคลุม 5 อําเภอน้ัน ไดมีพ้ืนท่ีบางสวนทับซอนกับพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีมีการกําหนดลักษณะการใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 จึงเห็นควรใหคํานึงถึง
การกํากับดูแลและการบริหารจัดการพ้ืนท่ี รวมถึงผลตอสิทธิในการใชประโยชนในท่ีดินหากไดรับการ รับรองเปนอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโกดวย 

2. การดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของอุทยานธรณีโคราช ควรเนนการดําเนินการแบบมีสวนรวม ท้ังภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการมีสวนรวมของภาคประชาชนในชุมชนทองถ่ิน ในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงศึกษาหาความรู แหลงทองเท่ียวทางธรณีวิทยา  
เพ่ือประโยชนสูงสุดท่ีจะเกิดแกชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของมีบทบาทในการรวมมือกัน
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย เพ่ือใหสามารถดํารงสมาชิกภาพของอุทยานธรณีโลกอยางตอเน่ืองตอไป
ในอนาคต 

มติ ครม.  : ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรธรณี) รับเรื่องน้ีไปพิจารณาทบทวน 
ใหชัดเจนวา การเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะมีผลกระทบหรือกอใหเกิดขอจํากัด  
ในการเขาใชประโยชน บริหารจัดการหรือดําเนินการใดๆ ในพ้ืนท่ีดังกลาวในอนาคตของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังประชาชนเจาของพ้ืนท่ีหรือไม ประการใด โดยใหจัดทําขอมูลท่ีครบถวนและชัดเจนตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 
ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงบประมาณ  
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับ
โฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สธ. เสนอวา กัญชาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ซึ่งหามมิใหผูใดโฆษณา เวนแตเปนการโฆษณาซึ่งกระทํา

โดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพสัตว
แพทยช้ันหน่ึง ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบาน  
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือเปนฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ท่ีภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 และมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 
เปนตนไป ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองเรงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
เก่ียวกับโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพ่ือใหผูรับอนุญาตท่ีมีความประสงคจะโฆษณายาเสพติด  
ใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สามารถดําเนินการและปฏิบัติไดถูกตองตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นชอบตอรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

เก่ียวกับโฆษณายาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ....  เพ่ือใหผูรับอนุญาตท่ีมีความประสงคจะโฆษณายาเสพติด
ใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สามารถดําเนินการและปฏิบัติไดถูกตองตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

 

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

เพ่ือใหผูรับอนุญาตท่ีมีความประสงคจะโฆษณายาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สามารถดําเนินการและปฏิบัติไดถูกตองตาม  
ท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับโฆษณายาเสพติดใหโทษ  
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 

 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจําป 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ประจําปงบประมาณ 2561 และรายงานของผูสอบบัญชีและรายงาน
การเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

สารัตถะ :  กสม. เสนอ ครม. พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจําป 2561 
และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ประจําปงบประมาณ 2561 และรายงาน
ของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 รวมท้ังดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 247 วรรคสอง ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจําป 2561 เปนรายงานท่ีนําเสนอ

พัฒนาการดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีพบ การประเมินสถานการณโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
รวมถึงขอเสนอแนะท่ีครอบคลุมสิทธิประเภทตางๆ ใน 4 ดาน รวม 14 ประเด็น คือ 

(1) ดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
การกระทําทรมานและการบังคับสูญหาย และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ 

(2) ดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ สิทธิทางการศึกษา สิทธิดานสุขภาพ 
และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(3) ดานสถานการณสิทธิมนุษยชนของบุคคล 5 กลุม คือ กลุมเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูมีปญหา
สถานะและสิทธิ และกลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

(4) ดานสถานการณท่ีเปนประเด็นอยูในความหวงใย 3 ประเด็น คือ สิทธิชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานการณในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภายใต และการคามนุษย 

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

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
รวมถึงสงเสริมใหแรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  
ซึ่งจะสงผลใหเกิดความมั่นคงในภาคเกษตรของไทยอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. รายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2561 เปนรายงานท่ีนําเสนอ
การดําเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
ตามหนาท่ีและอํานาจท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 รวมท้ังตามแผนยุทธศาสตรของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ท่ีมุงเสริมสรางใหทุกภาคสวนของสังคมมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชน รวมท้ังศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว เห็นชอบรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน  

ของประเทศไทย ประจําป 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ 2561 ซึ่งมีประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และสอดคลองกับการดําเนินงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ภายใตแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ในยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงสงเสริมใหแรงงาน  
ภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความมั่นคงในภาคเกษตรของไทยอยางยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจําป 2561 และรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี ใหสงความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของไปเพ่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พิจารณาตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับประเด็นขอสังเกต  
และขอเสนอแนะตามรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจําป 2561  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของแลวแจงใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562 (ครั้งท่ี 25) 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562 (ครั้งท่ี 25) และผลการหารือ 
ทวิภาคีระหวางไทยกับสาธารณรัฐชิลี ซึ่งผลการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคมีหลายประเด็นท่ีเก่ียวของกับสวนราชการ
ตางๆ ตองนําไปปฏิบัติและติดตามความคืบหนาเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย (นางสาวอรุณี พูลแกว)  เปนผูแทนเขารวมการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป  

2562 (ครั้งท่ี 25) ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบีนยา เดล มาร สาธารณรัฐชิลี โดยมีสาระสําคัญ
ของการประชุมฯ และการหารือทวิภาคี สรุปไดดังน้ี 

๑. การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค ครั้งท่ี 25 รัฐมนตรีการคาเอเปคไดรวมหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
และพิจารณาแนวทางการดําเนินการของเอเปคภายใตแนวคิดหลัก คือ “เช่ือมโยงประชาชนเพ่ือสรางอนาคต” ใน 3 
หัวขอ ไดแก 

หัวขอท่ี 1 การสนับสนุนระบบการคาพหุภาคีและองคการการคาโลก  เอเปค ควรแสดงบทบาทใน  
การสนับสนุนการยึดมั่นในระบบการคาพหุภาคี ใหความสําคัญกับหลักความโปรงใส และการไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ัง
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการการคาโลก 

หัวขอท่ี 2 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ไดแก (1) เปาหมายโบกอร  สนับสนุนการดําเนินงานท่ียัง
ไมแลวเสร็จในการเปดเสรีการคาและการลงทุนอยางสมัครใจใหสําเร็จเพ่ือบรรลุเปาหมายโบกอรภายในป 2563 
สนับสนุนใหมีกิจกรรมและขอริเริ่มเพ่ือสนับสนุนการคาบริการ เปนตน (2) การจัดตั้งเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก  
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจเอเปคในประเด็น
สําคัญ อาทิ มาตรการท่ีมิใชภาษี กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา เปนตน เพ่ือเตรียมความพรอมตอการเขารวมความตกลง
การคาเสรีท่ีครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง (3) การรวมกลุม 4.0 เห็นความสําคัญของความเช่ือมโยงในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก การคาบริการและเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการลดอุปสรรคใน การคาบริการและการคาดิจิทัล และ (4) วิสัยทัศน

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

เพ่ือเปนการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางอาเซียน  
และชิลีใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ภายหลังป 2563 (ค.ศ. 2020) รับทราบความคืบหนาของกลุมวิสัยทัศนเอเปคในการจัดทําวิสัยทัศนภายหลังป 2563 
หัวขอท่ี 3 การเสริมสรางการเจริญเติบโตท่ีครอบคลุมและย่ังยืนในยุคดิจิทัล ไดแก (1) การเปลี่ยนผาน

สูยุคดิจิทัล  สนับสนุน MSMEs เขาสูตลาดโลกและเขาเปนสวนหน่ึงของหวงโซคุณคาโลกผานการใชดิจิทัลแพลตฟอรม  
(2) สตรีและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  สงเสริมบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรี  
สูระดับสากล และ (3) การปกปองมหาสมุทร  ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล การหาม  
การอุดหนุนประมงท่ีกอใหเกิดปญหาการทําประมงเกินขนาดและเกินศักยภาพ และการอุดหนุนท่ีนําไปสูการทําประมง  
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU) 

2. การหารือทวิภาคี  รองปลัดกระทรวงพาณิชย (นางสาวอรุณี พูลแกว)  ไดหารือกับผูชวยรัฐมนตรี 
ดานการคาชิลี เพ่ือหารือประเด็นการคาระหวางกัน โดยชิลีไดแสดงความสนใจท่ีจะเขารวม ความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด โดยขณะน้ี ชิลีมีความตกลงการคาเสรีกับประเทศสมาชิกอาเซียนแลวกับไทย สิงคโปร 
บูรไน มาเลเซีย และกําลังจะสรุปผลการเจรจากับอินโดนีเซีย ซึ่งไทยแจงวาจะพิจารณาและหารือรวมกับอาเซียนและคู
เจรจาตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว เห็นควรรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 

2562 (ครั้งท่ี 25) และผลการหารือทวิภาคีระหวางไทยกับสาธารณรัฐชิลี เน่ืองจากเปนรายงานผล  การดําเนินงานและ
ความคืบหนาของเอเปคเพ่ือมุงเปดเสรีการคาและการลงทุนตามเปาหมายโบกอรการดําเนินการเพ่ือเตรียมการเจรจา  
การจัดทําเขตการคาเสรีเอเชียแปซิฟก ( Free Trade Area of the Asia Pacific: FTAAP) หลังจากสิ้นสุดเปาหมายโบกอร 
ในป 2563 รวมถึงการหารือทวิภาคี ซึ่งจะเปนการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางอาเซียนและชิลีใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

มติ ครม. : รับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 25/2562 วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180662 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 (แกไขเพ่ิมเติม) 
 

สารัตถะ :  กนป. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 2 /2562 
(แกไขเพ่ิมเติม) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงพลังงานไดมีหนังสือเรียนประธานคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) เพ่ือขอแกไข

ขอความในสรุปมติการประชุม กนป. ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ท่ีเสนอโดยรัฐมนตรีกระทรวง
พลังงาน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปดําเนินการตอไดอยางคลองตัว ดังน้ี 

“ขอ 2 แนวทางการดูดซับนํ้ามันปาลมดิบ (เพ่ิมเติม) 
- ยอหนาท่ี 1 แกไขจาก “เห็นชอบใหกระทรวงพลังงาน...” เปน “มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน...” 
- ขอ 2.3 แกไขจาก “...15 วัน (วันปฏิทิน) หลังจากไดรับแจงผลการคัดเลือกเรียบรอยแลว...” เปน “...30 วัน 

(วันปฏิทิน) หลังจากลงนามสัญญาซื้อขายเรียบรอยแลว...” 
- ขอ 2.6 แกไขขอความ เปน “สําหรับสวนเพ่ิมจากตนทุนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาบางปะกง ประมาณ 

1,200 ลานบาท ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ จํานวน 200,000 ตัน ซึ่งไดแก คานํ้ามันปาลมดิบ คาใชจาย  
ในการเก็บสต็อกและรักษาคุณภาพ และคาขนสงนํ้ามันปาลมดิบจากคลังนํ้ามันปาลมดิบจังหวัดสุราษฎรธานี ถึงโรงไฟฟา
บางปะกง ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  และสํานักงบประมาณใหเปน
รายจายเพ่ือสังคม (Public Service Account: PSA) เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอคาไฟฟา” 

2. คณะกรรมการ กนป. ไดพิจารณาและมีมติไมขัดของ/เห็นดวย กับการขอปรับแกไขขอความตามขอเสนอ  
ของกระทรวงพลังงาน โดยฝายเลขานุการคณะกรรมการ กนป. ไดจัดทําสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลม
นํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 (แกไขเพ่ิมเติม) ดังน้ี 

“2. แนวทางการดูดซับนํ้ามันปาลมดิบ (เพ่ิมเติม) 
มอบหมาย ใหกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับกระทรวง

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

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ และการขยาย
ระยะเวลาในการสงมอบ ซึ่งจะชวยใหสามารถดําเนินการไดตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการจัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ  จํานวน 200,000 ตัน เพ่ือใชผลิตกระแสไฟฟา  
ท่ีโรงไฟฟาบางปะกง ตามแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 กฟผ. จัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ  200,000 ตัน จากโรงสกัดนํ้ามันปาลมท่ีมีสต็อกนํ้ามันปาลมดิบ  
ไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณนํ้ามันปาลมดิบท่ีเสนอขายแตละราย 

2.2 ให กฟผ. จัดซื้อ 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
2.3 ผูขายจัดสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ คลังนํ้ามันปาลมดิบจังหวัดสุราษฎรธานี ภายใน 30 วัน (วันปฏิทิน) 

หลังจากลงนามสัญญาซ้ือขาย เรียบรอยแลว  โดย กฟผ. จะชําระเงินคานํ้ามันปาลมดิบท้ังหมดภายใน 7 วันทําการ  
หลังจากสงมอบนํ้ามันปาลมดิบเขาคลัง และ กฟผ. ไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

2.4 กฟผ. จัดหาสถานท่ีรับมอบนํ้ามันปาลมดิบท่ีคลังนํ้ามันปาลมดิบจังหวัดสุราษฎรธานี   
และรับผิดชอบคาใชจายในการเก็บสต็อกและรักษาคุณภาพ และคาขนสงนํ้ามันปาลมดิบจากคลังนํ้ามันปาลมดิบ  
จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงโรงไฟฟาบางปะกง ในราคารวมไมเกิน 0.90 บาทตอกิโลกรัม (นํ้ามันปาลมดิบ) 

2.5 กฟผ. ดําเนินการจัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ จัดหาบริการคลังนํ้ามันปาลมดิบ และจัดจางขนสงนํ้ามัน
ปาลมดิบดวยวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของ กฟผ. 

2.6 สําหรับสวนเพ่ิมจากตนทุนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาบางปะกง  ประมาณ 1,200 ลานบาท 
ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดซ้ือนํ้ามันปาลมดิบ จํานวน 200,000 ตัน ซ่ึงไดแก คานํ้ามันปาลมดิบ คาใชจายในการเก็บ  
สตอกและรักษาคุณภาพ และคาขนสงนํ้ามันปาลมดิบจากคลังนํ้ามันปาลมดิบจังหวัดสุราษฎรธานี  ถึงโรงไฟฟา  
บางปะกง ให  กฟผ. ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  และสํานักงบประมาณ  ใหเปนรายจายเพ่ือสังคม (Public 
Service Account: PSA) เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอคาไฟฟา 

2.7 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เปนผูจัดหารายช่ือโรงสกัด นํ้ามันปาลม ท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 
2.1  รวมท้ังดําเนินการตรวจสอบสต็อกนํ้ามันปาลมดิบกอนเขารวมเสนอขายและหลังการสงมอบนํ้ามันปาลมดิบ  
ใหแก กฟผ.” 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวไมขัดของกับขอเสนอของกระทรวงพลังงาน ท่ีไดมีการขอปรับแกไข

ขอความเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ และการขยายระยะเวลาในการสงมอบ ซึ่งจะชวยใหสามารถดําเนินการ
ไดตามมติคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. : ทราบตามท่ี กนป. เสนอ 
 


