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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 7/2563 วันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110263 

 
เรื่อง : การแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการ
ฝายหัวนา เพ่ือใหมีผูแทนของผูท่ีไดรับผลกระทบไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางครอบคลุมทุกกลุมปญหา  
มีสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมและเพ่ือใหมีกรรมการพิจารณาใหความเห็นในประเด็นขอกฎหมาย 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนาเพ่ิมเติม จํานวน 6 คน ดังน้ี 
1.1) ผูแทนกลุมราษฎรตําบลโนนสังท่ีคณะกรรมการแตงตั้ง จํานวน 3 คน 
1.2) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
1.3) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
1.4) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2.) ปรับปรุงช่ือตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการ จากเดิม “ผูอํานวยการกองกฎหมายและท่ีดิน  
กรมชลประทาน” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายและท่ีดิน กรมชลประทาน” 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยมติ

คณะรัฐมนตรี จํานวน 12 คณะ ซึ่งในจํานวนน้ีมีคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนารวมอยูดวย (รายละเอียด
องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ) ตามท่ี กษ. เสนอ 

2. กษ. รายงานวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา  
ตามท่ี กษ. เสนอ (ตามขอ 1.) ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีในการพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร  
ผูท่ีไดรับผลกระทบอยางมีสวนรวม เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรใหครอบคลุมทุกกลุมปญหาอยางเปนธรรม  
และรวดเร็ว โดยคณะกรรมการแกไขปญหาฝายหัวนา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 (9) เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานการประชุม และมีกลุมราษฎรตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรใหครอบคลุมทุกกลุม
ปญหาอยางเปนธรรมโดยเร็ว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาแจงความประสงคขอเขาประชุมเปนคณะกรรมการ
เพ่ือนําเสนอปญหาความเดือดรอนและเปนตัวแทนผูท่ีไดรับผลกระทบรวมพิจารณาแกไขปญหา แตเน่ืองจากผูแทนกลุม
สมัชชาคนจนซึ่งเปนกรรมการเดิมอยูแลวไมเห็นดวย และไมสามารถตกลงกันได จึงไมไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ  
ในคณะกรรมการดังกลาว 

3. กษ. ไดนําปญหาดังกลาวหารือในคณะกรรมการแกไขปญหาความเดือดรอนของมวลชน กษ. (ตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 347/2562 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
โดยท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหกรมชลประทานนําเรื่องการเพ่ิมองคประกอบของคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการ  
ฝายหัวนาในสวนของผูแทนเกษตรกร เดิมจํานวน 8 คน เปน 11 คน โดยเพ่ิมจากผูแทนเกษตรตําบลโนนสังข จํานวน 3 คน 
และใหเพ่ิมผูแทนภาคราชการอีกจํานวน 3 คน เพ่ือใหมีสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแตงตั้งตอไป 

ท้ังน้ี การแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนาในเรื่องน้ีจัดเปนการดําเนินการ
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการบริหารราชการแผนดิน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 7/2563 วันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110263 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันปาลมเพ่ือบริหารจัดการและควบคุมสต็อกนํ้ามันปา 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหดําเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันปาลม เพ่ือบริหารจัดการและควบคุม

สต็อกนํ้ามันปาลม 
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามหลักเกณฑ  

และเง่ือนไขการใชเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน หรืองบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรีฉุกเฉินหรือจําเปน แลวแตกรณีเพ่ือดําเนิน
โครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันปาลมเพ่ือบริหารจัดการและควบคุมสต็อกนํ้ามันปาลม 372,515,700 บาท 
(สามรอยเจ็ดสิบสองลานหาแสนหน่ึงหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

3. มอบหมายกระทรวงพาณิชย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินโครงการตามอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ และเจตนารมณของรัฐบาลตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลไดตระหนักถึงความเดือดรอนของเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันจากปญหาราคาปาลมนํ้ามันท่ีเคลื่อนไหว

อยูในเกณฑต่ําตอเน่ืองในชวงป 2561 - 2562 อันเน่ืองจากปริมาณผลผลิตปาลมนํ้ามันท่ีเพ่ิมข้ึนอยูในระดับท่ีมากกวา
ความตองการของตลาดรองรับ จึงไดมอบหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินมาตรการแกไขปญหาปาลมนํ้ามันท้ังระบบ  
ตลอดหวงโซอุปทาน โดยการบริหารจัดการนํ้ามันปาลมดิบสวนเกิน เพ่ือรักษาสมดุลในประเทศและพยุงราคาปาลมนํ้ามัน
ใหมีเสถียรภาพข้ึน 

2. กระทรวงพาณิชย ไดจัดประชุมผูเก่ียวของกับสินคาปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม ท้ัง 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ 
เกษตรกร และเอกชน เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ซึ่งทุกฝายไดมีมติมอบกรมการคาภายในหารือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือพิจารณาแนวทางการติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีถังเก็บนํ้ามันปาลมดิบของผูประกอบโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 
โรงงานไปโอดีเซล เพ่ือวัดระดับปริมาณนํ้ามันปาลมดิบในถังเก็บ และประมวลผลสถานะปจจุบันผานระบบออนไลนมายัง

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

เพ่ือรักษาระดับเสถียรภาพดานราคาและปริมาณ รวมถึงปองกัน
การลักลอบขนยายนํ้ามันปาลมเขามาขายในประเทศไทยจนกระทบตอ
เกษตรกรและอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ศูนยควบคุมสวนกลางไดตลอดเวลา (Real Time) เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลและบริหารจัดการสต็อกนํ้ามัน
ปาลมดิบไดรวดเร็วทันตอสถานการณ ซึ่งจะชวยลดปญหาขอกําจัดดานความลาชาของขอมูล รวมถึงความเห็นตาง  
ของผูเก่ียวของในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม เน่ืองจากระบบกํากับตรวจสอบเดิม เจาหนาท่ีตองใชวิธีข้ึนไป
ท่ีถึงเก็บเพ่ือใชเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันปาลมดิบในถึง ควบคูกับการตรวจสอบขอมูลทางบัญชีของผูประกอบการ 

3. กระทรวงพาณิชยไดจัดทําโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันปาลม เพ่ือบริหารจัดการและควบคุมสต็อก
นํ้ามันปาลม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลและบริหารจัดการสต็อกนํ้ามันปาลมดิบ และปองกันการลักลอบนําเขา
นํ้ามันปาลม โดยกําหนดกรอบรายละเอียดโครงการตามสถานการณขอเท็จจริง รวมท้ังบทบาทหนาท่ีและอํานาจของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ โดยมีสาระสําคัญสรุปดังน้ี 

3.1 กําหนดแนวทางการติดตามกํากับดูแลสต็อกนํ้ามันปาลมดิบ โดยใชวิธีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณนํ้ามัน
ปาลมดิบ และใชเทคโนโลยีท่ีสามารถแสดงผลระดับนํ้ามันปาลมดิบในถังเก็บไดตลอดเวลา มีความเท่ียงตรง ไดรับความ
เช่ือถือและเปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ โดยระบบการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ระบบตรวจวัดปริมาณ ประกอบดวย อุปกรณวัดระดับ ทําหนาท่ีวัดคาระดับและความหนาแนน
ของเหลวในถังจัดเก็บนํ้ามันปาลม และอุปกรณวัดอุณหภูมิ ทําหนาท่ีตรวจสอบในแตละระดับความแตกตางอุณหภูมิ  
ในถังจัดเก็บนํ้ามันปาลม เพ่ือใชประกอบการคํานวณปริมาตร 

(2) ระบบประมวลผล-สงสัญญาณ ประกอบดวย อุปกรณคํานวณการสื่อสารทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล
ระบบตรวจวัดปริมาณเพ่ือประมวลผลเบ้ืองตนและจัดสงยังระบบฐานขอมูลสวนกลาง เพ่ือแสดงผลท่ีเปนปจจุบัน  
(Real Time) และแสดงระดับใหทราบวาอยูในเกณฑปกติ เตือนภัย หรือวิกฤติ โดยจะตองมีชุดสงสัญญาณขอมูลดิจิตอล
ผานระบบสื่อสารท่ีมีการปองกันการตัดหรือแทรกแซงสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) ระบบฐานขอมูลและซอฟแวรประมวลผลกลาง ทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลปริมาณจัดเก็บนํ้ามันปาลม
จากแตละถัง โดยสามารถนําเสนอในรูปแบบรายงานท่ีกําหนด และสามารถควบคุมสั่งการเพ่ือใหระบบตรวจวัดทําการตรวจวัด
ปริมาณไดตลอดเวลาจากสวนกลาง รองรับปริมาณนํ้ามันปาลมในถังเก็บไดไมนอยกวา 1,000 ตัน พรอมท้ัง รับประกัน
ประสิทธิภาพการทํางานและความถูกตองของระบบดวย 

3.2 คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ไดออกประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคา
และบริการ ฉบับท่ี 105 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับนํ้ามันปาลมในถังเก็บ  
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กําหนดใหผูครอบครองถังเก็บนํ้ามันปาลมไมวาจะครอบครองในฐานะผูมีกรรมสิทธ์ิ
หรือไมก็ตาม และมีการเก็บนํ้ามันปาลมเปนปกติ ตองดําเนินการหรือรวมกับกรมการคาภายในดําเนินการติดตั้งเครื่องวัด
ปริมาณนํ้ามันปาลมในถังเก็บ ซึ่งสามารถวัดไดตลอดเวลา มีความเท่ียงตรง นาเช่ือถือ เปนมาตรฐาน ท้ังน้ี หลักเกณฑ 
ข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ และเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีเลขาธิการกําหนด ซึ่งขอมูลการสํารวจปริมาณ  
ถังจัดเก็บนํ้ามันปาลมดิบของผูประกอบการดังกลาว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 พบวา มีจํานวนถังรวมไมนอยกวา 
455 ถัง 
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3.3 ขอมูลความเคลื่อนไหวของปริมาณนํ้ามันปาลมดิบท่ีเปนปจจุบัน และเท่ียงตรงจะเปนเครื่องมือท่ีชวยให
สามารถกํากับดูแล และบริหารจัดการสต็อกนํ้ามันปาลมท่ัวประเทศไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ รวมท้ังสามารถใช  
เพ่ือตรวจสอบยอนกลับถึงความสอดคลองกับปริมาณผลปาลมทะลายท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวออกสูตลาดไดอีกทางหน่ึง  
และหากมีขอมูลบงช้ีถึงความผิดปกติก็สามารถประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบปญหาท่ีอาจเกิดจาก  
การนําเขานํ้ามันปาลมดิบท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกรณีของการลักลอบนําเขาหรือการกระทําท่ีไมเหมาะสมจากการถาย  
ลําผานแดน ซึ่งเปนปจจัยลบตออุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมในประเทศ 

3.4 กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางรายการเงินสํารองจาย
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือดําเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันปาลมเพ่ือบริหารจัดการและควบคุมสต็อกนํ้ามันปาลม 
จํานวน 483,930,000 บาท โดยสํานักงบประมาณไดนําเรื่องดังกลาวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแลว  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยใชจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน  
หรือจําเปน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 
หรืองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
แลวแตกรณี โดยใหเบิกจายในงบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 368,547,300 บาท และงบดําเนินงาน จํานวน 3,968,400 บาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใช
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน หรืองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน แลวแตกรณี จํานวน 372.516 ลานบาท  
เพ่ือดําเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันปาลม เพ่ือบริหารจัดการและควบคุมสต็อกนํ้ามันปาลม  
และใหกระทรวงพาณิชยเรงรัดการดําเนินโครงการดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ดําเนินการใหเปนไปตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ตามหนังสือสํานักงบประมาณ  
ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0717/3451 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563) อยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 7/2563 วันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110263 
 

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมและเอกสารผลลัพธการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความ
รวมมือลุมนํ้าโขงและพิจารณามอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบในหลักการตอรางเอกสารท่ีจะมีการรับรอง  

ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง ระหวางวันท่ี 1 - 3 สิงหาคม 2562  
ณ กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ฉบับ ไดแก (1) รางถอยแถลงรวมการประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง  
ครั้งท่ี 12 (2) รางถอยแถลงรวมวาดวยการสรางเสริมการประสานงานระหวางมิตรประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง  
(3) รางถอยแถลงรวมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง – คงคา ครั้งท่ี 10 (4) รางแผนปฏิบัติการกรอบ
ความรวมมือลุมนํ้าโขง – คงคา ป ค.ศ. 2019 – 2022 (5) รางถอยแถลงรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบ
ความรวมมือลุมนํ้าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 9 และ (6) รางถอยแถลงประธานรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
กรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งท่ี 12 ซึ่งการประชุมดังกลาวเปนเวทีท่ีสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ  
ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงกับหุนสวนเพ่ือการพัฒนานอกภูมิภาค ไดแก สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี 
และญี่ปุน ตามลําดับ โดยมีเปาหมายหลักในการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ํา การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม เพ่ือสงเสริมการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน โดยไทยเนนการแสดงบทบาทนํา  
ในฐานะผูใหรวมกับหุนสวนเพ่ือการพัฒนาของประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและอนุมัติใหรัฐมนตีวาการกระทรวง  
การตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือฯ 
เปนผูรวมใหการรับรองเอกสารดังกลาวตามท่ี กต. เสนอ 

มติ ครม.  : รับทราบผลการประชุมและเอกสารผลลัพธการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง 
รวมท้ังมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวง
การตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักงานสภาพัฒนากา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

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

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ํา  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม เพ่ือสงเสริม  
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 7/2563 วันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110263 

 
เรื่อง : ขอเสนอหลักการและแนวทางแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม 
 

สารัตถะ : สปน. เสนอ ครม. รับทราบประเด็นขอเสนอหลักการและแนวทางแกไขปญหาของขบวนการประชาชน  
เพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) รวม 6 ประการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลไดแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) โดยใชกลไกคณะกรรมการในการดําเนินการมา

โดยตลอดอยางตอเน่ือง โดยนายกรัฐมนตรีไดลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 246/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชานเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานกรรมการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) 
เปนรองประธานกรรมการ สวนราชการ กับผูแทนภาคประชาชน รวมเปนกรรมการ และรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เปนกรรมการและเลขานุการ 

2. ในคราวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ กรณีขอเสนอหลักการและแนวทางแกไขปญหาของ ขปส. 6 ประการ ดังน้ี 

(1) ใหยุติการคุกคามพ้ืนท่ีสมาชิกของ ขปส. ดวยการยุติการแจงความดําเนินคดีในทุกพ้ืนท่ี คดีใหมตองไมมี
หรือใหยุติทุกกรณี คดีเกาท่ีอยูในกระบวนการยุติธรรมใหมีมาตรการจําหนายหรือชะลอการดําเนินคดี 

(2) ใหการแกปญหาของ ขปส. รัฐบาลตองยึดปญหาความเดือดรอน ขอมูลและขอเท็จจริงของประชาชน  
เปนหลัก ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีเปนอุปสรรคใหสอดคลองกับการแกไขปญหา 

(3) กรณีชุมชนของ ขปส. ท่ีอยูระหวางการดําเนินการแกไขปญหารวมกับรัฐบาลตองใหชุมชนเขาถึง
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ซอมแซมบานเรือน และเขาถึงโครงการพัฒนาของรัฐได เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติสุข 

(4) ปญหารายกรณีและเรงดวนใหมีการเจรจาหาแนวทางการแกไขปญหารวมกับภาครัฐ และเมื่อไดแนวทาง
หรือขอตกลงรวมกัน ใหจัดทําแผนแกไขปญหารายกรณี ท้ังในสวนกลางและพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 

(5) ใหประธานกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรมนําผลการดําเนินการแกไข

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

เพ่ือเปนการหาแนวทางการแกไขปญหาของขบวนการ
ประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปญหาเบ้ืองตนรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 
(6) ใหมีการนําเสนอเชิงนโยบายของ ขปส. 9 ประการ ไปดําเนินการ ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีหนวยงาน  

ท่ีเก่ียวของกับขอเสนอแตกรณีเปนเจาภาพเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยเร็ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เห็นดวยกับขอเสนอของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีเสนอหลักการ  

และแนวทางแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม 6 ประการ ตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือโปรดทราบ เน่ืองจากปญหาความเดือดรอนของประชาชนในกลุมขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม  
เปนปญหายืดเยื้อและมีความยุงยากซับซอน โดยสวนใหญเปนท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย ซึ่งมีความเก่ียวของกับภารกิจ
ของหลายหนวยงาน และเปนเรื่องท่ีตองใชความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ รวมท้ังใชระยะเวลาในการแกไข
ปญหาอยางตอเน่ือง ซึ่งแมวาคณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม จะไดขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจนเปนท่ียุติบางสวนแลว หากแตยังมีหลายกรณีท่ีอยูระหวางรอหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการชวยเหลือ
แกไขปญหาใหไดขอยุติโดยเร็ว จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบตอไป 

มติ ครม.  : รับทราบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกต
ของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 


