
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที่  กษ 0401.4/385                            วันที ่   19  มิถุนายน  2562                           0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562                                           0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. ….          

 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง 
ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  กษ. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กําหนดให้
จังหวัดตราด มีเขตทะเลชายฝั่ง ดังต่อไปน้ี (1) ระยะ 5 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดิน
บริเวณชายฝั่ง    (2) ระยะ 3 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ  
แต่เน่ืองจากการจัดทําแผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตามชายฝ่ังทะเล 
ทําให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายของชาวประมง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเขตทะเล
ชายฝั่งมากย่ิงขึ้น ลดปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายโดยไม่เจตนา ลดความขัดแย้งของชาวประมงพ้ืนบ้าน
และประมงพาณิชย์ในพ้ืนที่ และเพ่ือประโยชน์ในการกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าในน่านนํ้า
ภายใน และเขตทะเลชายฝั่งของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทําการ
ประมงได้อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งเพ่ือเป็นไปตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เก่ียวกับแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย กษ .  
จึงเห็นสมควรปรับปรุงเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดเสียใหม่ โดยแก้ไขรูปแผนที่ท้ายกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าวข้างต้น จาก “กําหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตามชายฝั่งทะเล” เป็น “กําหนดเขตทะเลชายฝั่ง
เป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด” แทน ซึ่งการแก้ไขแผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว จะทําให้แนวเขตทะเลชายฝ่ัง
ในบริเวณจังหวัดตราดเปลี่ยนไป โดยเดิมมีระยะ 5 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่ง
ทะเลที่นํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง และระยะ 3 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่ง
ทะเลที่นํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณ
จังหวัดตราด พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่6 เรือ่ง (รา่ง) แผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ํา 20 ป(ีพ.ศ 2561 –2580) 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.)  

เสนอ ดังน้ี 
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   1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการจัดการทําแผนงานรวมถึงแผนปฏิบัติการ 
รวมทั้งจัดทํารายละเอียดเป้าหมายรายลุ่มนํ้าให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 
   3. มอบหมายให้ สทนช. จัดทําการติดตามและประเมินผล เพ่ือตอบผลสัมฤทธิ์ของ (ร่าง)               
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   สาระสําคัญของเรื่อง สทนช. รายงานว่า 
   1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กนช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เห็นชอบในการ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
เป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กนช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เห็นชอบในหลักการ
ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) และมอบให้คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
20 ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
   2. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นการ
ปรับปรุงประเด็นหลักและรายละเอียดสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2558 
- 2569)  ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านที่ 5 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 การ
บริหารจัดการนํ้าทั้งระบบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนํ้า 3 แผนย่อย ได้แก่ (1) การพัฒนาการ
จัดการนํ้าเชิงลุ่มนํ้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านนํ้าของประเทศ (2) การเพ่ิมผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบใน
การใช้นํ้าอย่างประหยัดรู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้นํ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล และ (3) การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นํ้าลําคลองและแหล่งนํ้าธรรมชาติทั่วประเทศ ทั้งน้ี (ร่าง) แผนแม่บทฯ สรุปได้ ดังน้ี 
       2.1 ปรับปรุงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย การดําเนินการของแผนงาน               
ทั้ง 6 ด้าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจากเดิม 34 กลยุทธ์ เป็น 28 กลยุทธ์           
54 แผนงาน 
       2.2 กําหนดตัวช้ีวัดให้ถึงระดับผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับการประเมินผลของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 
       2.3 กําหนดหน่วยงานหลัก หน่วยงานปฏิบัติ และหน่วยงานอํานวยการขับเคลื่อนในระดับ
กระทรวง ประกอบด้วย สทนช. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพ่ือให้มีการขับเคล่ือนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 
       2.4 วิเคราะห์การแก้ไขพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ (Area based) 66 พ้ืนที่ โดยกําหนดพ้ืนที่
ประสบปัญหานํ้าท่วม/ภัยแล้ง ซ้ําซาก หรือปัญหาอ่ืน ๆ ด้านนํ้า ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการ 
เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาและความรุนแรงที่เกิดขึ้นลดน้อยลงโดยการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนเพ่ือกําหนด
แนวทางและการบูรณาการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยพื้นที่ประสบปัญหาด้านนํ้า 
( นํ้าท่วมและน้ําแล้ง) จํานวนทั้งสิ้น 53 พ้ืนที่ รวม 34.62 ล้านไร่ และพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
ท่องเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 13 พ้ืนที่ รวม 11.29 ล้านไร่ 
   3. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ . 2561 - 2580) 
มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. …. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 6 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(พ.ศ 2561 – 2580)

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.thเมื่อ                                                         วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 
 
  วันน้ี (18 มิถุนายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   

1.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับโฆษณายาเสพติด
   ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….  

  2.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง  
    หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้
    เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 (ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
    เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง การปรับปรุงประกาศ 
    คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง  
    หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้
    เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. ….  
  4.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า พ.ศ. …. (จํานวน 8 ฉบับ)  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี  
    ความสัมพันธ์กัน และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน 
    ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่อยู่ 
    ภายใต้บังคับมาตรา 71 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  6.  เรื่อง  (ร่าง) แผนแมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ 2561 – 2580) 
  7.  เรื่อง   การขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 4  
    โครงการจากวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ต่อเน่ืองถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 
  8.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชช่ิงอาร์ทชิงแชมป์ 
    โลก 2020 
  9. เรื่อง   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562  
    (แก้ไขเพ่ิมเติม)   

10.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง 
  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 259.63 ล้านบาท เพ่ือ
  เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟ้ืนฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
  ของกรมทางหลวง 
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ต่างประเทศ 
   

11.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการ 
   ขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนเพ่ิมเติม ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลง
   ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม 

    แม่นํ้าโขง 
  12.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างปฏิญญาร่วมของการ 
    ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 รวมทั้งร่างแถลงการณ์ร่วมของการ 
    ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 
  13.  เรื่อง  การขออนุมัติงบประมาณสําหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ 5 ปี ภายใน 
    กรอบวงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

แต่งต้ัง 
   

14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (กระทรวงยุติธรรม)  

 
******************* 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท              
5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับ
โฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และ                 
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สธ. เสนอว่า  
   1. ด้วยได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ              
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติห้ามมิให้มีการโฆษณา
ยาเสพติดให้โทษ เว้นแต่การโฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม              
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึง ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ 
หรือเป็นเอกสารภาพ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพ โดยให้การขออนุญาตและการอนุญาตให้โฆษณาดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน สธ. ได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ี 
สําหรับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา และได้นําไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจากหลายภาคส่วนแล้ว    
    2. ในคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 400 – 4/2562 เมื่อวันที่                
1 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว 
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ประสงค์
จะขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ได้รับการรับรองตํารับยาจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ต้องย่ืนคําขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   2. กําหนดให้การพิจารณาอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาได้เฉพาะใน
กรณีเพ่ือการโฆษณาที่กระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารกํากับ                
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษน้ัน  
   3. กําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตยื่นคําขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่กําหนด  
  4. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพาะกัญชา หรือเอกสารทางวิชาการท่ีได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าในสาระสําคัญ ซึ่งทําให้แตกต่างจากการ
โฆษณาที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง   
  5. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตและระบุเลขที่ใบอนุญาตไว้ในสื่อโฆษณา
ทุกคร้ัง  
   6 .  กํ าหนดใ ห้คํ าขออนุญาต  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาตให้ เ ป็นไปตามแบบท่ี                 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด   
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2. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 (ผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง การปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
กระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 
และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
กระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ  
   สกพอ. เสนอว่า  
  1. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562             
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้จัดต้ังหน่วยงานเพ่ือติดตาม กํากับ 
และบริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน โดยให้หน่วยงานอยู่ภายใต้
กํากับของ สกพอ.   
   2. ดังน้ัน เพ่ือให้การทําหน้าที่กํากับดูแลภาพรวมและการบริหารสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ 
สําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย กพอ. สกพอ. จึงได้เสนอ                
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
กระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุม กพอ. เพ่ือ
พิจารณา ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ                
ภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็น             
ผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 ในหมวด 3 การกํากับดูแลและติดตามผล   
   3. กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติเห็นชอบการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 
ตามท่ี สกพอ. เสนอ  
   4. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้นําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
   ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 
ในหมวด 3 การกํากับดูแลและติดตามผล ดังน้ี   
   1. เพิ่มเติมหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการกํากับดูแล โดยให้มีหน้าที่และอํานาจพิจารณา
ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการตามที่เห็นสมควร หรือเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย   
   2. ปรับปรุงข้อความในวรรคท้ายของข้อ 20 จากเดิม “หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่
ปรึกษาไทยและ/หรือที่ปรึกษาต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติ ตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลได้” เป็น “สํานักงานและ/หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษา
ไทยและ/หรือที่ปรึกษาต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกํากับดูแลได้”    
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   3. กําหนดให้เม่ือได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารสัญญา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากผู้มีความรู้หรือความเช่ียวชาญอันจะเป็นประโยชน์             
แก่การดําเนินการของคณะกรรมการบริหารสัญญา เป็นกรรมการ และผู้แทนสํานักงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่และอํานาจควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการตามสัญญา              
ร่วมลงทุน รวมถึงกําหนดแผนงานเพ่ือกํากับดูแลและตรวจสอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนคู่สัญญา
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายงานผลการดําเนินงาน               
ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในสัญญาร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการกํากับ
ดูแลและสํานักงาน อย่างน้อยสามเดือนต่อหน่ึงคร้ัง และพิจารณาดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสัญญา
ร่วมลงทุนตามที่เห็นสมควร หรือเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายคําสั่งของคณะกรรมการกํากับดูแล
และสํานักงาน  
   4. กําหนดให้สํานักงานจัดหาบุคลากรและว่าจ้างที่ปรึกษาไทยและ/หรือที่ปรึกษาต่างประเทศ                 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสัญญาและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ในการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาร่วมลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสัญญาเห็นสมควร อาจเรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่ง
บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสัญญาก็ได้  
  5. กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและสํานักงานดําเนินการเก่ียวกับเงินทุนเพ่ือใช้ในกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริหารสัญญา รวมถึงการจัดหาบุคลากรและว่าจ้างที่ปรึกษา โดยให้หารือกับสํานักงบประมาณ          
เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ และ/หรือเจรจากับเอกชนคู่สัญญา เพ่ือร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการดังกล่าวในสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
  
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝัง่ ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  กษ. เสนอว่า ตามท่ีได้มีกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กําหนดให้จังหวัด
ตราด มีเขตทะเลชายฝั่ง ดังต่อไปนี้ (1) ระยะ 5 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ
ชายฝั่ง (2) ระยะ 3 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีนํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ แต่เน่ืองจากการจัดทํา
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตามชายฝั่งทะเล ทําให้เป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของชาวประมง ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเขตทะเลชายฝั่งมากย่ิงขึ้น ลดปัญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมายโดยไม่เจตนา ลดความขัดแย้งของชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ในพ้ืนที่ และเพ่ือ
ประโยชน์ในการกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าในน่านนํ้าภายใน และเขตทะเลชายฝั่งของ
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมท้ังเพ่ือเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 
เก่ียวกับแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย กษ. จึงเห็นสมควรปรับปรุงเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดเสีย
ใหม่ โดยแก้ไขรูปแผนที่ท้ายกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวข้างต้น จาก “กําหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตาม
ชายฝั่งทะเล” เป็น “กําหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด” แทน ซึ่งการแก้ไขแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
ดังกล่าว จะทําให้แนวเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดเปลี่ยนไป โดยเดิมมีระยะ 5 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 
ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่นํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง และระยะ 3 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 ไมล์
ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่นํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเล
ชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
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   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   กําหนดให้จังหวัดตราดมีเขตทะเลชายฝั่งระยะ 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่           
นํ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่งและชายเกาะ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ทั้งน้ี เขตทะเลชายฝั่ง            
ไม่รวมถึงเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
 
4.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุม่น้ํา พ.ศ. …. (จํานวน 8 ฉบับ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า พ.ศ. …. จํานวน 8 ฉบับ 
ประกอบด้วย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าสะแกกรัง พ.ศ. …. 2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าท่าจีน 
พ.ศ. …. 3. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. …. 4. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้า
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. …. 5. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พ.ศ. ….              
6. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. …. 7. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่าง พ.ศ. …. และ 8. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก พ.ศ. …. ตามที่สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหง่ชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกําหนดลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ลุ่มนํ้าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา                
ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการคํานวณรายได้และ
รายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 71 
ตรี แห่งประมวลรัษฎากร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน และร่าง
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 71 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้    
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการคํานวณ
รายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในการตรวจสอบข้อกําหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และให้
อํานาจเจ้าพนักงานประเมินในการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กัน ในกรณีที่มีข้อกําหนดทางด้านการพาณิชย์หรือการเงิน ในการทําธุรกรรมระหว่างกันแตกต่างจากที่ควรกําหนด 
หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดําเนินการโดยอิสระ  
    2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนด
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 71 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการกําหนด
ข้อยกเว้นหน้าที่การรายงานข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และการนําส่งเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์ข้อกําหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการ
ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสองร้อยล้านบาท เน่ืองจากในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
อยู่ในบังคับตามมาตรา 71 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการยื่นรายงานและเอกสาร หรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด จะมีโทษปรับอาญากําหนดไว้เป็นพิเศษตามมาตรา 35 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งสูงกว่าโทษปรับอาญากรณีทั่วไปมาก ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดขนาดของกิจการโดยพิจารณาจาก
ฐานรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้มีความเหมาะสมกับบทกําหนดโทษน้ัน  
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  ทั้งน้ี ให้ใช้บังคบัสําหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
6. เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 20 ปี (พ.ศ 2561 – 2580) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการจัดการทําแผนงานรวมถึงแผนปฏิบัติการ 
รวมทั้งจัดทํารายละเอียดเป้าหมายรายลุ่มนํ้าให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี                
(พ.ศ. 2561 - 2580) 
   3. มอบหมายให้ สทนช. จัดทําการติดตามและประเมินผล เพ่ือตอบผลสัมฤทธ์ิของ (ร่าง)                
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   สทนช. รายงานว่า 
   1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กนช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เห็นชอบในการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
เป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กนช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) และมอบให้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
   2. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นการปรับปรุง
ประเด็นหลักและรายละเอียดสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2558 - 2569)                
ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการนํ้าทั้ง
ระบบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนํ้า 3 แผนย่อย ได้แก่ (1) การพัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุ่มนํ้าทั้งระบบ
เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านนํ้าของประเทศ (2) การเพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้นํ้าอย่างประหยัดรู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้นํ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล และ (3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นํ้าลําคลองและแหล่งนํ้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ ทั้งน้ี (ร่าง) แผนแม่บทฯ สรุปได้ ดังน้ี 
    2.1 ปรับปรุงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย การดําเนินการของแผนงาน               
ทั้ง 6 ด้าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจากเดิม 34 กลยุทธ์ เป็น 28 กลยุทธ์                
54 แผนงาน 
    2.2 กําหนดตัวช้ีวัดให้ถึงระดับผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับการประเมินผลของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 
    2.3 กําหนดหน่วยงานหลัก หน่วยงานปฏิบัติ และหน่วยงานอํานวยการขับเคลื่อนในระดับ
กระทรวง ประกอบด้วย สทนช. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน
แผนแม่บทฯ 
    2.4 วิเคราะห์การแก้ไขพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ (Area based) 66 พ้ืนที่ โดยกําหนดพ้ืนที่
ประสบปัญหาน้ําท่วม/ภัยแล้ง ซ้ําซาก หรือปัญหาอ่ืน ๆ ด้านนํ้า ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการ เพ่ือให้
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พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาและความรุนแรงที่เกิดขึ้นลดน้อยลงโดยการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนเพ่ือกําหนดแนวทาง
และการบูรณาการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยพ้ืนที่ประสบปัญหาด้านนํ้า (นํ้าท่วมและน้ําแล้ง) 
จํานวนทั้งสิ้น 53 พ้ืนที่ รวม 34.62 ล้านไร่ และพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและท่องเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 13 พ้ืนที่            
รวม 11.29 ล้านไร่ 
   3. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
    3.1 วิสัยทัศน์ ทุกหมู่บ้านมีนํ้าสะอาดอุปโภค บริโภค นํ้าเพ่ือการผลิต มัน่คง ความเสียหาย
จากอุทกภัยลดลง คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    3.2 แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน มีเป้าหมายประสงค์และตัวช้ีวัด     
6 ด้าน สรุปได้ ดังน้ี 

แผนแม่บท เป้าประสงค ์ ตัวอย่างตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์
ด้านที่ 1  
การจัดการน้าํ
อุปโภคบริโภค 

เพ่ือจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่
ชุมชน ครบทุกหมู่บ้านหรือทกุครัวเรือน ชุมชน
เมือง แหล่งท่องเท่ียวสําคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ รวมท้ังการจัดหาแหลง่นํ้าสํารองในพ้ืนที่ซึ่ง
ขาดแคลนแหล่งนํ้าต้นทุน พัฒนาน้ําด่ืมให้ได้
มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และการประหยัดนํ้า
โดยลดการใช้นํ้าภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาค
ราชการ

1.1 สัดส่วนการเข้าถึงนํ้าประปา  
(ร้อยละหมู่บ้านที่ก่อสร้างระบบ
ประปา)  
1.2 จํานวนแหล่งนํ้าสํารอง 
1.3 คณุภาพนํ้าประปา 
1.4 ปรมิาณการใช้นํ้า/ของภาค
ครัวเรือน/บริการ/ราชการ 

ด้านที่ 2  
การสรา้งความ
ม่ันคงของน้าํภาค
การผลิต  

เพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าและระบบส่งนํ้าใหม่ให้
เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหานํ้าในพ้ืนที่เกษตร
นํ้าฝน เพ่ือขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการ
ขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพ้ืนที่ไม่มีศักยภาพ 
ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง ร้อยละ 50 รวมถึง
การเพ่ิมผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้นํ้า โดย
ดําเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือยกระดับ
ผลิตภาพด้านนํ้าทั้งระบบ

2.1 ปรมิาณนํ้าใช้การจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า
เดิม 
2.2 มลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ
จากภัยแล้งที่ลดลง 
2.3 ปรมิาณนํ้าที่เพ่ิมขึ้น/พ้ืนที่รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
กระจายนํ้าในพ้ืนที่เกษตรนํ้าฝน 

ด้านที่ 3  
การจัดการน้าํท่วม
และอุทกภัย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า การจัดระบบ
ป้องกันนํ้าท่วมชุมชนเมือง การจัดการพ้ืนที่นํ้าท่วม
และพ้ืนที่ชะลอนํ้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยใน
เชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ในระดับลุ่มนํ้าและพ้ืนที่
วิกฤต (Area base) ลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ ลุ่มนํ้าสาขา/
ลดความเสี่ยงและความรุนแรงลงไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 60 

3.1 จํานวนแห่งการปรับปรุงสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา/ปรับปรุงลํานํ้าธรรมชาติ 
3.2 จํานวนระบบป้องกันนํ้าท่วมเมือง/
พ้ืนที่ชะลอนํ้า 

ด้านที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ําและ
อนุรักษ์ทรพัยากร
น้ํา 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน การนํานํ้า
เสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดนํ้าเสีย
ต้นทาง การควบคุมปริมาณการไหลของนํ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศพร้อมทั้งฟ้ืนฟูแม่นํ้า ลําคลอง 

4.1 ร้อยละนํ้าที่ได้รับการบําบัด 
4.2 สัดส่วนลํานํ้า/ลําคลองที่ได้รับ  
การฟ้ืนฟู 
4.3 ร้อยละของปริมาณนํ้าที่ได้รับ        
การบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
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และแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีความสําคัญในทุกมิติ 
เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ

ด้านที่ 5  
การอนุรักษ์ฟืน้ฟู
สภาพปา่ต้นน้าํที่
เสื่อมโทรมและ
ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าที่เสื่อมโทรม การ
ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่
ต้นนํ้าและพ้ืนที่ลาดชัน 

5.1 ปรมิาณนํ้าท่าที่เปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรมิาณตะกอนในลํานํ้าที่
เปลี่ยนแปลง 
5.3 จํานวนพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการปลูก
ฟ้ืนฟู 
5.4 จํานวนพ้ืนที่ที่มีการป้องกันและ
ลดการชะลา้งพังทลายของดิน 

ด้านที่ 6 
การบริหารจัดการ 

เพ่ือจัดต้ังองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า (คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
คณะกรรมการลุ่มนํ้า ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เช่ือมโยงประเด็นการพัฒนาและการหาแหล่ง
เงินทุน พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ (คลังนํ้าชาติ) สนับสนุนองค์กรลุ่มนํ้า 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและ
เอกชน การบริหารจัดการชลประทาน                 
การศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาค
การบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพ่ือ
ยกระดับการจัดการนํ้าในพ้ืนที่และลุม่นํ้า 
(เช่ือมโยงการตลาด พลังงาน การผลิต และของ
เสีย) 

6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดต้ัง
องค์กร/จัดทําแผนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
6.2 ร้อยละการรับรู้ของประชาชนที่มี
ต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
6.3 มแีผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าทุกระดับเป็นมาตรฐาน 
6.4 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้าที่
ทันสมัย 

    
4. แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ต่อไป สทนช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ตามภารกิจและแผนแม่บทรายพ้ืนที่/โครงการสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการลุ่มนํ้าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนแม่บท
ลุ่มนํ้า ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ รวมทั้งจัดทําแผน
บูรณาการงบประมาณประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มนํ้าและคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ทั้งน้ี สําหรับ
แผนบูรณาการงบประมาณประจําปีจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 17              
(2) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าแห่งชาติด้วย เมื่อแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และ
คณะรัฐมนตรีแล้ว กระทรวงเจ้าสังกัดจะได้ขอจัดสรรงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ (สงป.) ในการขับเคล่ือน
แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทลุ่มนํ้าและแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป 
 
7. เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 4 โครงการ                
จากวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ต่อเนื่องถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ 
ดังน้ี  
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  1. เห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ 
บจธ. จํานวน 4 โครงการ [ได้แก่ (1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร (2) โครงการแก้ไขปัญหา
การสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน (3) โครงการนําร่องธนาคารที่ดิน ในพ้ืนที่นําร่อง 5 ชุมชน และ                
(4)  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ] จากวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ต่อเน่ือง
ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีแรกของการขยายเวลาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี                
(5 กุมภาพันธ์ 2562)  
  2. เห็นชอบให้คณะกรรมการ บจธ. พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563) เพ่ือให้ บจธ. ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ.  จํานวน 4 โครงการต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เห็นชอบให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(บจธ.) นําเงินงบประมาณ จํานวน 400,427,037 บาท ดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. จํานวน 4 โครงการ  
[(1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร (2) โครงการนําร่องธนาคารที่ดินในพ้ืนที่นําร่อง 5 ชุมชน  
(3) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินและเกษตรกรและผู้ยากจน  และ (4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาด้านที่ดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ]  โดยมีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 8 มิถุนายน 
2562 ซึ่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โครงการฯ ซึ่งมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจํานวน 400,427,037 บาท มีการเบิกจ่ายไป
แล้ว จํานวน 14,309,582.95 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.57) คงเหลืองบประมาณรวมทั้งสิ้น 386,117,454.05 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

โครงการ/ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร 
ผลการดําเนินงาน : เช่น มีการสํารวจ คัดเลือกผู้เดือดร้อน/ 
ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินในแต่ละพ้ืนที่  การพิจารณา
พ้ืนที่ดําเนินการ 

233,253,535 343,207.50 
(ร้อยละ 0.15)  

2. โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร
และผู้ยากจน 
ผลการดําเนินงาน : เช่น การพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
การขอรับความช่วยเหลือของเกษตรกรฯ ซึ่งมีผู้เข้าข่ายได้รับ
ความช่วยเหลือ จํานวน 382 ราย และอยู่ระหว่างดําเนินการ
จัดซื้อที่ดินให้แก่เกษตรกรจํานวน 40 ราย และช่วยเหลือ
ด้านสินเช่ือ จํานวน 26 ราย 

86,032,687 252,872.00 
(ร้อยละ 0.3) 

3. โครงการนําร่องธนาคารที่ดินในพ้ืนที่นําร่อง 5 ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน : เช่น บจธ. ได้จัดซื้อที่ดินในพ้ืนที่
เป้าหมายแล้ว จํานวน 696 ไร่เศษ (เป้าหมาย 810 ไร่) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร

44,785,501 13,709,943.45 
(ร้อยละ 30.61) 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ ดินจากการ
ดําเนินนโยบายของรัฐ 
ผลการดําเนินงาน : เช่น ได้ประสานงานกับกรมทางหลวง
และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพ่ือขอข้อมูล
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (บ้านเขาดิน อําเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เดือดร้อนจํานวน 45 ครัวเรือน 
159 คน) 

36,355,314 3,560.00 
(ร้อยละ 0.01)  
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เน่ืองจากโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน
หลายขั้นตอน  บางขั้นตอนใช้ระยะเวลามาก เช่น กระบวนการขอรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัด
ใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน ส่งผลให้การจัดซื้อที่ดินเกิดความล่าช้า นอกจากน้ี ที่ดินที่จะจัดซื้อบางส่วนเป็นที่ดิน
ของโรงเรียนและบางพื้นที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย  จึงทําให้ต้องจัดหาที่แห่งใหม่แทนพ้ืนที่ดังกล่าว จึงทําให้
เกิดความล่าช้า  ดังน้ัน  ในครั้งน้ี บจธ. จึงขอขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินงานฯ จํานวน 4 โครงการดังกล่าวจาก
เดิมสิ้นสุดโครงการฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เป็นต่อเน่ืองไปถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และขอความเห็นชอบให้
คณะกรรมการ บจธ. พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน  2563)  เพ่ือให้ บจธ. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ ต่อไป 
 
8. เรื่อง  ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอให้ วธ. โดยกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชช่ิงอาร์ทชิงแชมป์โลก  2020 

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรให้ วธ. (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)  
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการก่อน สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นควรให้ วธ. (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่จําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วธ. รายงานว่า  
  1. World Association of Marching Show Band (WAMSB)  ซึ่งเป็นองค์กรกลางด้านการ
พัฒนาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชช่ิงอาร์ทที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของ
ไทยทั้งในด้านบุคลากร  ความสามารถ  และความพร้อมในด้านสนามแข่งขัน  ที่พัก  และแหล่งท่องเที่ยว  จึงได้
ทาบทามให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชช่ิงอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World 
Championship 2020)  เป็นครั้งแรก  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563  ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  โดย WAMSB ได้แต่งต้ัง
ให้สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากลประจําประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินงาน  และสมาคมฯ ได้เชิญให้ วธ.              
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประกวดดังกล่าว 
  2. วธ. แจ้งว่า สมาคมฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของตนเองทั้งหมด เช่น การเดินทางไป
ประชุมต่างประเทศ การจัดอบรมครู นักเรียน ผู้ตัดสิน ค่าอุปกรณ์ดนตรีและอุปกรณ์การแสดง เป็นต้น ส่วน วธ.              
จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนท้ังสิ้น 30 ล้านบาท  
  3. รายละเอียดของการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดฯ ชิงแชมป์โลก 2020 สรุปได้ ดังน้ี 

ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือโครงการ โครงการจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชช่ิงอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020
วันและสถานที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเยาวชน บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในวงการดนตรี

และมาร์ชช่ิงอาร์ทของไทย 
(2 )  เ พ่ือยกระดับภาพลักษณ์ ด้านดนตรีสากลของไทยให้ เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
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(3) เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอันจะนําไปสู่การ
ยกระดับความสามารถด้านดนตรีของประเทศ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป็นการดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือ ให้เด็กและเยาวชนไทย
เล่นดนตรี นาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดงอย่างน้อย 1 อย่าง 

กลุ่มเป้าหมาย (1) นักเรียน  นักศึกษาด้านดนตรีสากล  ประเภทดนตรีและมาร์ชช่ิงอาร์ท 
และวงโยธวาทิต  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน   
(2) บุคลากรในสถาบันการดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 1,000 
คน  
(3) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด้านสังคม (1) เยาวชนไทยมีการพัฒนาตามพหุปัญญาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เสริมสร้างความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศิลป์
ตามความถนัดและเป็นการส่งเสริมระบบสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
(2) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรด้าน
ดนตรีและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสนใจ
เล่นดนตรมีากขึ้น 
(3) เยาวชนไทยได้สร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ  และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน 

 ด้านเศรษฐกิจ (1) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย 
(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจของไทย โดยจะมีเงินหมุนเวียนจากผู้
เข้าแข่งขัน ผู้ติดตาม และผู้เข้าชมจากนานาประเทศ  
(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย 

แผนบรหิารจัดการโครงการ ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม 
 กรกฎาคม 

2562 
ผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีส่งมอบเมืองเจ้าภาพการประกวดและ
สังเกตการณ์การจัดการประกวดฯ ชิงแชมป์โลก 2019 
ณ เมืองคาลการี แคนาดา

ตุลาคม 2562 
– กุ มภ า พั น ธ์ 
2563 

รับสมัครทีมตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือเข้าร่วมการ
ป ร ะ ก ว ด ฯ  ชิ ง แ ช ม ป์ โ ล ก  2 0 2 0  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.WAMSB.org

ธันวาคม 2562 ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพ่ือ
รายงานและยืนยันความพร้อมในการจัดการประกวดฯ 
ชิงแชมป์โลก 2020 ณ นครชิคาโก  สหรัฐอเมริกา

กรกฎาคม 
2563 

การจัดการประกวดฯ ชิงแชมป์โลก 2020 ระหว่างวันที่ 29 
กรกฎาคม  – 2 สิงหาคม  2563 ณ  ศูนย์ วัฒนธรรม  
แห่งประเทศไทย และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  
อิมแพ็คเมืองทองธานี 
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สิงหาคม 
2563 

การประเมินผลโครงการ 
(1) เ ชิงปริมาณ โดยมีผู้ เข้าร่วมการประกวดฯ จาก
นานาชาติ > 2,500 คน  
(2) เชิงคุณภาพ  โดยเยาวชนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
แสดงผลงานให้ เ ป็นที่ประจักษ์  > ร้อยละ  80 และ  
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลตามสื่อ
ต่าง ๆ  > 2 สื่อ

ความคุ้มค่า การส่งวงโยธวาทิตของไทยไปประกวดแต่ละครั้งใช้งบประมาณ 8-10 ล้าน
บาท/ทีม ซึ่งหากใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท ก็จะส่งประกวดได้แค่ 3 ทีม  
แต่ด้วยงบประมาณที่เท่ากันสามารถจัดการประกวดฯ ชิงแชมป์โลกในไทยได้ 
และคาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าแข่งขันทีมไทยไม่น้อยกว่า 50 ทีม และทีม
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ทีม

 
9. เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 
2/2562 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์ม
นํ้ามันแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
  สืบเน่ืองจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.)  ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้พิจารณาแนว
ทางการดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบ (เพ่ิมเติม)  และแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มนํ้ามันตกตํ่า  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 
(7 พฤษภาคม 2562) รับทราบแล้ว  กระทรวงพลังงาน (พน.) ได้มีหนังสือแจ้งประธาน กนป. ขอปรับแก้ไขข้อความ
ในสรุปมติการประชุม กนป. ครั้งที่ 2/2562 ดังกล่าว ในข้อ 2 แนวทางการดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบ (เพ่ิมเติม) ที่เสนอ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนตามข้อหารือในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  
 
 

 ข้อความเดิม ข้อความทีป่รบัแก้ไข 
ย่อหน้าที ่1 
เห็นชอบให้ พน. โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  และหน่วยงานที่
เ ก่ียวข้องดําเนินการจัดซื้อ นํ้ามันปาล์มดิบ จํานวน 
200,000 ตัน ... 

มอบหมายใ ห้ พน .  โดย กฟผ .  ร่วมกับ  พณ .  และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการจัดซื้อนํ้ามันปาล์มดิบ
จํานวน 200,000 ตัน ... 

ข้อ 2.3  
ผู้ขายจัดส่งนํ้ามันปาล์มดิบ ณ คลังนํ้ามันปาล์มดิบจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ภายใน 15 วัน (วันปฏิทิน) หลังจากได้รับ
แจ้งผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ... 

ผู้ขายจัดส่ง นํ้ามันปาล์มดิบ ณ คลัง นํ้ามันปาล์มดิบ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายใน 30 วัน  ( วันปฏิทิน ) 
หลังจากลงนามสัญญาซ้ือขายเรียบร้อยแล้ว ...

ข้อ 2.6 
สําหรับส่วนเพ่ิมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อ
นํ้ามันปาล์มดิบจํานวน 200,000 ตัน ซึ่งได้แก่ ค่านํ้ามัน
ปาล์มดิบ ค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกและรักษาคุณภาพ 
และค่าขนส่งนํ้ามันปาล์มดิบจากคลัง นํ้ามันปาล์มดิบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงโรงไฟฟ้าบางปะกง ในต้นทุนการ

สําหรับส่วนเพ่ิมจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
บางปะกง ประมาณ 1,200 ล้านบาท ของค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการจัดซื้อนํ้ามันปาล์มดิบจํานวน 200,000 
ตัน ซึ่งได้แก่ ค่านํ้ามันปาล์มดิบ ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
สต็อกและรักษาคุณภาพ และค่าขนส่งนํ้ามันปาล์มดิบ
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ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะกง ประมาณ 1,200 ล้าน
บาท ให้ กฟผ. ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) 
และสํานักงบประมาณ (สงป.) ให้เป็นรายจ่ายเพ่ือสังคม 
(Public Service Account: PSA)  เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อค่าไฟฟ้า 

จากคลังนํ้ามันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงโรงไฟฟ้า
บางปะกง ให้ กฟผ. ทําความตกลงกับ กค. และ สงป. ให้
เป็นรายจ่ายเพ่ือสังคม (Public Service Account: PSA)  
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า 

   
กนป. ได้พิจารณาและมีมติไม่ขัดข้อง/เห็นด้วยกับการปรับแก้ไขข้อความดังกล่าวตามข้อเสนอของ 

พน.  
 
10. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 259.63 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย ของกรมทางหลวง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน กันยายน 2562 จํานวน 
259.63 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จํานวน 5 
โครงการ โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบ
กลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 5 โครงการ วงเงิน 259.63 ล้านบาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟ้ืนฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สรุปได้ ดังน้ี  
   1. โครงการบูรณะปรับปรุงคุณภาพทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนคลองแม่ลาย – อุ้มผาง วงเงิน 
83 ล้านบาท 
   2. งานฟ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 1) ระหว่างกิโลเมตรที่ 8+875 – กิโลเมตรที่ 9+425 วงเงิน 44.35 ล้านบาท 
   3. งานฟ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 9+425 – กิโลเมตรที่ 9+975 วงเงิน 42.13 ล้านบาท 
   4. งานฟ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 3) ระหว่างกิโลเมตรที่ 9+975 – กิโลเมตรที่ 10+550 วงเงิน 47.77 ล้านบาท 
   5. งานฟ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 4) ระหว่างกิโลเมตรที่ 10+550 – กิโลเมตรที่ 15+550 วงเงิน 42.38 ล้านบาท 
 

ต่างประเทศ 
11.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่งระหว่าง
ประเทศและจุดข้ามแดนเพิ่มเติม ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่ง
ระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนเพ่ิมเติม ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (ความตกลงฯ) [บันทึกความเข้าใจฯ] (The Draft Memorandum of 
Understanding on the Opening of Additional Routes and Border Crossing Under Protocol 1 of the 
CBTA) รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝายไทย และอนุมัติให้
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กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ
ผู้แทนสําหรับการลงนามดังกล่าวตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
                    อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกความเข้าใจฯ จากท่ีคณะรัฐมนตรีเคย          
มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ                 
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 พฤศจิกายน 2542) อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง
ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (ความตกลงฯ) และต่อมาประเทศ
ในกลุ่มภาคีความตกลงฯ ได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลงดังกล่าว รวม 20 ฉบับ             
ซึ่ งรวมถึงพิ ธีสาร  1 การกําหนดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ  จุดเข้าและออกประเทศด้วย ทั้ ง น้ี                
ในพิธีสาร 1 ดังกล่าวได้กําหนดจํานวนเส้นทางไว้แล้ว จํานวน 13 เส้นทาง โดยมีเส้นทางที่ผ่านประเทศไทย 7เส้นทาง 
                   ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ                
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank ADB) ได้มีการเสนอ
ขอให้ประเทศสมาชิกแจ้งข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพิธีสาร 1 (การกําหนดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดเข้าและ
ออกประเทศ) ของความตกลงฯ ผ่านร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและ             
จุดข้ามแดนเพ่ิมเติม ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลงฯ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศให้มี
ความทันสมัยและครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกกลุ่มแม่นํ้า
โขง โดยจะเปิดใช้เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนใหม่ จํานวน 11 เส้นทาง 13 จุดข้ามแดน               
ซึ่งมีเส้นทางและจุดข้ามแดนที่กระทบต่อประเทศไทยโดยตรง 5 เส้นทาง 6 จุดผ่านแดน (เป็นจุดผ่านแดนใหม่ 
จํานวน 3 จุด ได้แก่ พุนํ้าร้อน หนองเอ่ียน และนครพนม) ดังน้ี 
 เสน้ทาง จุดข้ามแดน 

1 มัณฑะเลย์ – แม่สอด แม่สอด
2 นาบูเล – กรุงเทพมหานคร พุนํ้าร้อน
3 แหลมฉบัง – สะแรอัมเปิล (ศรีโสภณ) อรัญประเทศและหนองเอ่ียน
4 กรุงเทพมหานคร – ฮานอย นครพนม
5 อุบลราชธานี – แหลมฉบังหรือกรุงเทพมหานคร ช่องเม็ก

 
ทั้งน้ีภายหลังจากที่มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ จะทําให้การกําหนดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศตาม             
พิธีสาร 1 ดังกล่าว มีจํานวนเส้นทางเพ่ิมขึ้นเป็น 24 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย                
รวมทั้งสิ้น 12 เส้นทาง 
                   โดยการเปิดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนเพ่ิมเติมภายใต้พิธีสาร 1 ดังกล่าว  
ถือเป็นการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคน (ผ่านรถโดยสารแบบไม่ประจําทางเท่าน้ัน) และสินค้า รวมทั้งช่วยอํานวยความ
สะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มแม่นํ้าโขง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนใน
ระดับภูมิภาค อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของเส้นทาง
ใหม่ กรุงเทพมหานคร – ฮานอย ที่จะมีการกําหนดจุดข้ามแดนเพ่ิมที่นครพนม เน่ืองจากจะช่วยทําให้การเช่ือมต่อกับ
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
นครพนมต่อไป         
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12.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 รวมท้ังร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 รวมท้ังร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคู่ เจรจา ครั้งที่ 6 จํานวน 8 ฉบับ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน                
เป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ รวมทั้งรับรองร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งน้ี หากมีความ
จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างเอกสารความร่วมมือและร่างปฏิญญาร่วมฯ รวมท้ังร่างแถลงการณ์     
ร่วมฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม                
ตามท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอ 
                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําหนดเป็นประธานการประชุม 13th  ADMM (13th ASEAN 
Defence Ministers’ Meeting :13th ADMM) ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 
กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมฯ จะให้การรับรองร่างเอกสารความร่วมมือ และลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความมั่นคงท่ีย่ังยืนและมีกําหนดเป็นประธานการประชุม 6th ADMM-Plus (6th ASEAN 
Defence Ministers’ Meeting Plus :6th ADMM-Plus) ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยใน
ห้วงการประชุมฯ จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ            
คู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความม่ันคงที่ย่ังยืน จํานวน 8 ฉบับ ดังน้ี 
                   1. ร่างเอกสารแนวคิดว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในเชิงปฏิบัติในกรอบการ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Draft Concept Paper on Guidelines for Assessment of the ADMM 
Initiatives) 
                    2. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ชายแดน (Draft Concept Paper on the Role of ASEAN Defence Establishments in Supporting Border 
Management) 
                    3. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการขยายโครงสร้างการติดต่อสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิก
อาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา (Draft Concept Paper on the Expansion of the ASEAN Direct 
Communications Infrastructure (ADI) in the ADMM Process to the Plus Countries) 
                    4. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน (Draft concept 
on Establishment of ASEAN Military Medicine Conference) 
                    5. ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes (Draft TOR of ASEAN Our 
Eyes) 
        6. ร่างเอกสารแนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล (Draft ADMM Guidelines for 
Maritime Interaction) 
                   7. ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความมั่นคงที่ย่ังยืน (Draft Joint 
Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Sustainable Security) 
                   8. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาว่าด้วยการ
เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความมั่นคงที่ย่ังยืน (Draft Joint Statement by the ADMM-Plus Defence 
Ministers on Advancing Partnership for Sustainable Security) 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารความร่วมมือ เป็นการพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง
ให้อาเซียนสามารถตอบสนองความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมใน
ทุกมิติ โดยร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือให้อาเซียน
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มีความมั่นคง เข้มแข็ง และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาคให้มีความย่ังยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้อง
กับแนวคิดหลักของการดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของไทยว่าด้วย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” 
  
 

13. เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณสําหรับสมทบในกองทุน ACMECS  ระยะ 5 ปี ภายในกรอบวงเงิน 200 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการงบประมาณสําหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ 5 ปี
ระหว่างปี 2563-2567 ปีละ 40  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในกรอบวงเงิน 200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐสําหรับภาระ
งบประมาณที่จะเกิดขึ้นให้กระทรวงการต่างประเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเท่าที่จําเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  พร้อม
มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทํารูปแบบและดําเนินการบริหารกองทุน 
ACMECS รวมท้ังการหารือกับประเทศสมาชิกเพ่ือสรรหาองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจะทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุน 
ACMECS (Fund Management Agency) ต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
  โดยที่ไทยเป็นประธาน ACMECS วาระปี 2560-2561 ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดหาแหล่งเงินทุนที่
มีความย่ังยืน  จึงได้เสนอให้มีการจัดต้ังกองทุน ACMECS เพ่ือระดมทุนสําหรับพัฒนาโครงการต่างๆ ภายใต้แผน
แม่บท ACMECS โดยข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกบรรจุในแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ.2019-2023) และร่าง
ปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
   ทั้งน้ี การจัดต้ังกองทุน ACMECS จะส่งผลดีต่อไทยและอนุภูมิภาค ดังน้ี  
  1) เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของประเทศสมาชิก ACMECS ในการ
ขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท ACMECS ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ ACMECS เป็นอนุภูมิภาคท่ีมีความ
เช่ือมโยงกันหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน การค้า การลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการติดต่อระดับ
ประชาชน ทําให้ ACMECS สามารภเช่ือมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาที่ย่ังยืน โดย ACMECS จะเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลก 
เป็นสะพานเช่ือมโยงมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกเป็นประชาคมที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ใน
เวทีระหว่างประเทศและส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม 
  2) การสมทบเงินเร่ิมต้นในกองทุน ACMECS ของไทยจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ
ไทยต่อนโยบายความเช่ือมโยง ทั้งในระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค และระดับโลกรวมทั้งเป็นการแสดงบทบาทของ
ไทยในการขับเคลื่อนการดําเนินการภายใต้แผนแม่บท ACMECS เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน ลดความเลื่อมล้ําด้าน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะผู้ให้รายใหม่ (emerging donor) 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความไว้เน้ือเช่ือใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
  3) กองทุน ACMECS เป็นข้อริเริ่มของประเทศสมาชิก ACMECS  และบริหารจัดการโดยหน่วยงาน
ที่ประเทศสมาชิกเป็นผู้สรรหา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของ ACMECS นอกจากน้ี การส่งเสริมให้มี
ประเทศที่มีบทบาทนําในภูมิภาคเข้ามาเป็นประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของ ACMECS และสมทบเงินเข้ากองทุน 
ACMECS จะช่วยส่งเสริมสมดุลแห่งอํานาจ (balance of power )ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงอีกด้วย 
 

แต่งต้ัง 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี   
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   1. นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางอรัญญา ทองน้ําตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง            
ที่ว่าง  
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