เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำง พรฎ.ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำร
ยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
(มำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริมบรรจุ
ภัณฑ์พลำสติกที่ย่อยสลำยได้เอง
ทำงชีวภำพ)

2.เรื่อง ร่ำง พรฎ.ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยก
เว้นรัษฎำกร(ฉบับที.่ .) พ.ศ. (ขยำย
ระยะเวลำมำตรกำรภำษีเพื่อส่ง
เสริมกำรดำเนินธุรกิจของ SMEs
3.เรื่อง ร่ำง พรฎ.ถอนสภำพที่ดิน
อันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในต.โคก

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติดังนี้
1.หลักการร่าง พรฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง(กค.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ(สคก.) พิจารณา
2.กค.รับความเห็นของ สศช.และสานักงบประมาณ(สงป.) ไปพิจารณา
3.กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.) รับความเห็นของ สศช.ไปพิจารณา
กค. เสนอว่า
1.กาหนดมาตรการทางการเงินหรือการคลังสนับสนุนผู้ประกอบการหรือประชาชนที่สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยให้สิทธิประ
โยชน์ทางภาษีแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนารายจ่ายทีซ่ ื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ มาหักได้ร้อยละ 25
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564
2.สถาบันพลาสติกได้ประมาณการว่าผู้ประกอบการจะเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพ ร้อยละ 10 ต่อปี ซึง่ รัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ
1,300 ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้ไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีความสนใจและตระหนัก
ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ลดงบประมาณรัฐในการกาจัดขยะตกค้างและการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม
สำระสำคัญ ยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ร้อยละ 25 ของรายจ่ายซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ กค.
เสนอ และส่ง สคก.ตรวจพิจารณา
สำระสำคัญ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกิน
200 ล้านบาท และจ้างแรงงานเกิน 200 คน เป็น 2 เท่า ของรายจ่าย แต่เมือ่ รวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสร้างและบารุง
รักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน ที่เปิดให้ประชาชนใช้ทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 10
ของกาไรสุทธิ สาหรับรอบบัญชีหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2563
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรฎ.ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ใน ต.โคกโคเฒ่า
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) เสนอ และส่ง สคก.ตรวจพิจารณา และให้ มท.รับความเห็นของ สศช.ไป
พิจารณา
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โคเฒ่ำ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พ.ศ...

สำระสำคัญ
สำระสำคัญ ถอนสภาพที่ดินแปลงที่ 1 “ที่จับสัตว์น้าลาดขะโมยฯ” บางส่วน และแปลงที่ 2 “ลาดชะโดสาธารณประโยชน์” ใน
ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
4.เรื่อง ร่ำง พรฎ.เพิกถอนเขตรัก
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรฎ.เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่ม น้าปายบางส่วน ใน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ..
ษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ป่ำลุ่มนำปำยบำง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอ และ สคก.ตรวจพิจารณา ให้ ทส.รับความเห็นของ สศช.ไปพิจารณา
ส่วน ในท้องที่ ต.เวียงใต้ อ.ปำย จ.
สำระสำคัญ เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้าปายบางส่วน ใน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ออกจากการเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และให้บริเวณที่ดินป่าลุ่มน้าปาย ใน ต.ปางมะผ้า ต.ห้วยผา ต.ปางหมู อ.เมือง ต.แม่นางเติง ต.เวียงใต้ และต.ทุ่งยาว อ.ปาย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ.
จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
5.เรื่อง ร่ำง พรฎ.กำหนดลุ่มนำ
ครม.มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1.หลักการร่าง พรฎ.กาหนดลุ่มน้า จานวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย
จำนวน 14 ฉบับ
1.1.ลุ่มน้าสาละวิน 1.2.ลุ่มน้าปิง 1.3.ลุ่มน้าวัง 1.4.ลุ่มน้ายม 1.5.ลุ่มน้าน่าน 1.6.ลุ่มน้าโขงเหนือ 1.7.ลุ่มน้าเจ้าพระยา 1.8.ลุ่มน้าป่า
สัก 1.9.ลุ่มน้าบางปะกง 1.10.ลุ่มน้าโตนเลสาป 1.11.ลุ่มน้าแม่กลอง 1.12.ลุ่มน้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.13.ลุ่มน้าชี 1.14.ลุ่ม
น้ามูล ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ(สทนช.) เสนอ และส่ง สคก.ตรวจพิจารณา รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ(กต.)
ไปประกอบ
2.เหตุผลที่ไม่อาจจัดทากฎหมายลาดับรองได้ภายในกาหนดเวลาตาม พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
3.สทนช.รับความเห็นของ กต. ทส. สคก. และ สศช.ไปพิจารณา
4.สทนช.เร่งรัดนา ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก ลุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าท่าจีน ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้าฝั่งตะวันตก เสนอครม.โดยเร็ว
สทนช. เสนอว่า
1.พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 มาตรา 25 บัญญัติให้ มีการกาหนดลุ่มน้า หมายถึงบริเวณพื้นที่ซึ่งครอบคลุมลาน้าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่
รวมน้าให้ไหลลงสู่ลาน้า โดยตราเป็น พรฎ. โดยให้คานึงถึงสภาพอุทกวิทยา ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง ผังน้าและ
เขตการปกครองประกอบด้วย ต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้ายพรฎ.
2.ปี 2536 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ แบ่งพื้นที่ลุ่มน้าเป็น 25 ลุ่มน้า ปี 2550 กรมทรัพยากรน้าได้ทบทวนและจัดทามาตรฐานใหม่
แต่มิได้มีผลบังคับทางกฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงการบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งในภาวะวิก ฤต ประกอบกับ ปั จ จุบั น ความก้ าวหน้ าทั น สมั ยของเทคโนโลยี ส ามารถวิเคราะห์ ผ ลได้ ล ะเอียดแม่ น ยามากขึ้ น จึ ง
จาเป็นต้องมีการทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้าขึ้นใหม่
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สำระสำคัญ
3.สทนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาทบทวนขอบเขตการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้าที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการน้าและผลกระทบ
จากการแบ่ งพื้ นที่ ลุ่ ม น้าในปี 2561 ผลการศึก ษาให้ ป รับ ปรุง เป็ น 22 ลุ่ ม น้ า ได้แ ก่ 1.ลุ่ ม น้ าสาละวิน 2.ลุ่ มน้ าโขงเหนื อ 3.ลุ่ ม น้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.ลุ่มน้าชี 5.ลุ่มน้ามูล 6.ลุ่มน้าปิง 7.ลุ่มน้าวัง 8.ลุ่มน้ายม 9.ลุ่มน้าน่าน 10.ลุ่มน้าเจ้าพระยา 11.ลุ่มน้าสะแกกรัง 12.ลุ่ม
น้าป่าสัก 13.ลุ่มน้าท่าจีน 14.ลุ่มน้าแม่กลอง 15.ลุ่มน้าบางปะกง 16.ลุ่มน้าโตนเลสาป 17.ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 18.ลุ่มน้าเพชรบุรี –
ประจวบคีรีขันธ์ 19.ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 20.ลุ่มน้าทะเลสงขลา 21.ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และ22.ลุ่มน้าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก
4.คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ มีมติเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในหลักการแบ่งเป็น 22 ลุ่มน้า และให้ สทนช. จัดทาแผนที่ลุ่ม
น้า และตราเป็น พรฎ. ต่อไป
5.สทนช. ยกร่าง พรฎ.กาหนดเขตลุ่มน้าทั้ง 22 ลุ่มน้า และเปลี่ยนชื่อจาก “ลุมน้าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์” เป็น “ลุ่มน้าชายฝั่งอ่าวไทย
ตะวันตก” ส่วนลุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าท่าจีน ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้าฝั่งตะวันตก จานวน 7 ลุ่มน้า อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันความเห็นจากคณะกรรมการลุ่มน้า
และตรา พรฎ.
6.สทนช. รายงานต่อครม.เพื่อทราบถึงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่ สามารถตราพรฎ. ได้ทัน เนื่องจากจาเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่ง
พื้นที่ลุ่มน้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมิติต่างๆ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม และลดข้อผิดพลาด
สำระสำคัญ ร่าง พรฎ. 14 ฉบับ ที่ สทนช.เสนอ เป็นการกาหนดลุ่มน้า ได้แก่ 1.ลุ่มน้าสาละวิน 2.ลุ่มน้าปิง 3.ลุ่มน้าวัง 4.ลุ่มน้ายม
5.ลุ่มน้าน่าน 6.ลุ่มน้าโขงเหนือ 7.ลุ่มน้าเจ้าพระยา 8.ลุ่มน้าป่าสัก 9.ลุ่มน้าบางปะกง 10.ลุ่มน้าโตนเลสาป 11.ลุ่มน้าแม่กลอง 12.ลุ่มน้าโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.ลุ่มน้าชี 14.ลุ่มน้ามูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับลุ่มน้าให้มีประสิทธิภาพ
6.เรื่อง ขออนุมัติแผนหลักกำรฟื้นฟู
ครม.พิจารณาเรื่อง ขออนุมัติแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
บึงรำชนก จ.พิษณุโลก และแผน
ตามที่ สทนช. เสนอ ดังนี้
หลักกำรพัฒนำและฟื้นฟูบึงบอ
1.หลักการตามที่ สนทช. เสนอ ดังนี้
ระเพ็ด จ.นครสวรรค์
1.1.แผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก รวม 4 ด้าน ระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) วงเงิน 1,456.98 ล้านบาท แผนเร่งด่วน
ที่มีความพร้อม 11 โครงการระหว่างปี 2563 - 2565 วงเงิน 754.56 ล้านบาท
1.2.แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ รวม 6 ด้านระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2563 – 2572) วงเงิน 5,701.5 ล้านบาท
แผนเร่งด่วนที่มีความพร้อม 9 โครงการระหว่างปี 2563 – 2565 วงเงิน 1,513.5 ล้านบาท
1.3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการที่มีความพร้อมได้ทันทีในปีงบประมาณ 2563
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สำระสำคัญ
1.4.สทนช. อานวยการและกากับดูแลให้เป็นไปตามแผนหลักที่วางไว้ทั้ง 2 แผน
สทนช.และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม(คค.) ทส. มท.และสศช.ไปพิจารณา ค่าใช้จ่ายและภาระ
งบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. จัดลาดับความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน ความคุ้มค่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น จัดเตรียมความพร้อม จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและทาความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ถกู ต้อง โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม พร้อม
ทัง้ วางแผนเยียวยาในการจัดหาที่อยู่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
สำระสำคัญ
1.บึงราชนก จ.พิษณุโลก และบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เป็นพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีสภาพ
เสื่อมโทรมและตื้นเขิน(เกิดจากตะกอนดินสะสม) มีการเข้าครอบครองทาประโยชน์หรือ บุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้ประโยชน์และ
เป็นพื้นที่รับน้าได้ไม่เต็มศักยภาพ การกาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒ นาต่างๆ ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนและไม่มีการบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาจัดทาแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด
จ.นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี
• เป้ำหมำยสำคัญ
(1) จัดระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานราชการและประชาชนให้คงเหลือเท่าที่จาเป็นและเหมาะสมเท่านั้น
(2) เป็นแก้มลิงธรรมชาติโดยคืนพื้นที่กักเก็บน้าให้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพทางรับน้าเข้าและทางระบายน้าออก
(3) เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งสันทนาการของชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ ดังนี้
ประเด็น
1.แผนหลักการ

แผนหลักกำรฟื้นฟูบึงรำชนก จ.พิษณุโลก
4 ด้ำน 11 แผนงำน 23 โครงกำร
1.1.แผน บริ ห ำรจั ด กำร 5 แผน 10 โครงการ
งบประมาณ 66.2 ล้านบาท
1.2.แผนจั ด กำรน ำท่ ว มและอุ ท กภั ย 2 แผน 6
โครงการ งบประมาณ 1,273.82 ล้านบาท

แผนหลักกำรพัฒนำและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
6 ด้ำน 56 โครงกำร
1.1.แผนบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำใช้ประโยชน์ที่ดิน 17
โครงการ งบประมาณ 175 ล้านบาท
1.2.แผนแก้ปัญ หำภัยแล้งและสร้ำงควำมมั่น คงของน ำ
22 โครงการ งบประมาณ 2,923.5 ล้านบาท
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สำระสำคัญ
1.3.แผนสร้ ำ งควำมมั่ น คงของน ำภำคกำรผลิ ต
(เกษตรและอุ ต สำหกรรม) 1 แผน 3 โครงการ
งบประมาณ 63.36 ล้านบาท
1.4.แผนจัดกำรคุณภำพนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรนำ
3 แผน 4 โครงการ งบประมาณ 53.6 ล้านบาท

2.ระยะเวลำด ำ
เนินกำร
3.งบประมำณ
4.หน่วยงำนรั บ
ผิดชอบ

7 ปี (พ.ศ.2563 – 2569)

1,456.98 ล้านบาท
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัย
นเรศวร
5.ประโยชน์ที่ได้ 1.มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้
รับ
ทรัพยากรในพื้นที่บึงราชนกอย่างเหมาะสม
2.มีพื้นที่แหล่งน้า 3,714-0-92 ไร่ (จากเดิม 858.18
ไร่) และมีปริมาณน้าเก็บกัก/ชะลอได้ 28.850 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
3.บรรเทาพื้นที่อุทกภัยใน อ.วังทอง 10,575 ไร่
4.ประชาชนรับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 22,370
ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 3,960 ไร่ และประชาชน
ใช้บริการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 คนต่อวัน

1.3.แผนคุณภำพนำตะกอนและรักษำระบบนิเวศ 7
โครงการ งบประมาณ 1,768 ล้านบาท
1.4.แผนจัดกำรนำท่วมและบรรเทำอุทกภัย 6 โครงการ
งบประมาณ 770 ล้านบาท
1.5.แผนอนุรักษ์ฟื้นฟูพืนที่ต้นนำ 3 โครงการ งบประมาณ
62 ล้านบาท
1.6.แผนจัดกำรนำอุปโภคบริโภค 1 โครงการ งบประมาณ
3 ล้านบาท
10 ปี (พ.ศ. 2563 – 2572)
5,701.5 ล้านบาท
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
1.ปริมาณน้าต้นทุนเพิ่มขึ้น ประมาณ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร
และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 85,000 ไร่
2.บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ประมาณ 21,000 ไร่ เก็บน้าเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค และประชาชนได้รับประโยชน์ 500
ครัวเรือน
3.วัชพืชถูกกาจัดปีละ 100,000 ตัน และจัดการขยะได้อย่าง
น้อย 14 ตัน/วัน มีการใช้ทรัพยากรโดยมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน ป่าต้นน้าในพื้นที่ได้รับการ
อนุรักษ์
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7.เรื่อง ปฏิญญำกำรประชุมระดับ
ผู้นำของกำรประชุมว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมำตรกำร
สร้ำงควำมไว้เนือเชื่อใจระหว่ำง
ประเทศในภูมิภำคเอเชีย ครังที่ 5

8.เรื่อง กำรขอควำมเห็นชอบต่อ
เอกสำรที่จะมีกำรลงนำมหรือ
รับรองในกำรประชุมสุดยอด
อำเซียน ครังที่ 34

สำระสำคัญ
3.สทนช.เสนอเป็นแผนปฏิบัติการเร่งด่วน ปี 2563 - 2565 เป็นการแก้ไขปัญหาบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ในเบื้องต้น ทันต่อ
ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ แบ่ ง เป็ น บึ ง ราชนก จ.พิ ษ ณุ โ ลก 11 โครงการ วงเงิ น 754.56 ล้ า นบาท บึ ง บอระเพ็ ด
จ.นครสวรรค์ 9 โครงการ วงเงิน 1,513.5 ล้านบาท
ครม.มีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับผู้นาของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสั มพันธ์และมาตรการสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia - CICA) ครั้ง
ที่ 5 (ร่างปฏิญญาฯ) และอนุมัติให้ รมว.กต.หรือผู้แทนร่วมรับรองปฏิญญาฯ ตามที่ กต.เสนอ
สำระสำคัญ กต.แจ้งว่า รมว.มีกาหนดการเข้าร่วมประชุมฯ ระหว่าง 14 – 15 มิถุนายน 2562 ที่กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิ
สถาน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศสมาชิก CICA ที่จะร่วมมือกันเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันในการ
เผชิญกับปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆ ผ่านกรอบความร่วมมือทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การเมืองและการทหาร เศรษฐกิจ ภัยคุกคามและความท้าทาย
รูปแบบใหม่ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ในประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจ การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธประเภทอื่น ๆ ความร่วมมือด้านพลังงาน การเงิน การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า การคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
• เป้ำหมำย เป็นเวทีพูดคุยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งประเด็นเดิมและประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มและค้นหากลไกที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ครม.มีมติเห็นชอบเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างวิสัยทัศน์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (ASEAN Leaders’
Vision Statement on Partnership for Sustainability) (2) ร่างเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอิ นโด – แปซิฟิก (An ASEAN
Indo – Pacific Outlook) และ(3) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (Chairman’s Statement of the
34th ASEAN Summit) ที่ไทยเป็นประธาน ตามที่ กต.เสนอ
สำระสำคัญ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระว่าง 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมี
การรับรองเอกสาร(to be adopted) 4 ฉบับ และไทยจะต้องออก (to be issued) แถลงการณ์ 1 ฉบับ รวม 5 ฉบับ ซึง่ มีสาระสาคัญดังนี้
ชื่อเอกสำร
ร่ำงวิสัยทัศน์ผู้นำ
อำเซียนว่ำด้วยควำม

สรุปสำระสำคัญ
เอกสำรที่ผู้นำประเทศสมำชิกอำเซียนจะรับรอง (จำนวน 2 ฉบับ)
- เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมของผู้นาอาเซียน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคต รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็น
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สำระสำคัญ
เป็นหุ้นส่วนเพื่อควำม
สาคัญที่ไทยผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในปี 2562 โดยเฉพาะการส่งเสริม
ยั่งยืน
ความยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ
ร่ำงเอกสำรมุมมองของ - ระบุถึงวัตถุประสงค์ หลักการ สาขาความร่วมมือ และกลไกที่จะใช้ผลักดันมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิด
อำเซียนต่อแนวคิด
อินโด – แปซิฟิก โดยเน้นย้าความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโด –
อินโด-แปซิฟิก
แปซิฟิก และตั้งอยู่บนหลักการต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันในภูมิภาค เช่น การเปิดกว้างการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้หลักการของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นพื้นฐานในการ
ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในสาขาที่ประชาชนและทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ เช่น ความร่วมมือด้าน
ความเชื่อมโยง การพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือทางทะเล โดยใช้กลไกและเวทีที่อาเซียนมีบทบาทนาที่มี
อยู่แล้ว
เอกสำรที่ไทยต้องออกในฐำนะประธำนกำรประชุมฯ
ร่ำงแถลงกำรณ์ของประ - เป็นเอกสารผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่สรุปประเด็นหารือระหว่างผู้นาและประเด็นต่างๆ
ธำนกำรประชุมสุดยอด ที่ไทยผลั ก ดัน ในฐานะประธานอาเซี ยนในช่ว งครึ่งปี แรกของปี 2562 รวมถึงเน้ นย้ าหลั กการต่างๆ ที่ มี
อำเซียน ครังที่ 34
ความสาคัญต่ออาเซียนและทบทวนผลการปฏิบัติต่างๆ ของอาเซียน
9.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรโครง
ครม.มีมติอนุมัติหลักการให้กรมทางหลวงดาเนินการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคาไซ)
กำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย – วงเงิน 2,630 ล้านบาท ตามที่ คค. เสนอ ให้กรมทางหลวงจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงภาระผูกพัน
ลำว แห่งที่ 5(บึงกำฬ - บอลิคำไซ) งบประมาณในแต่ละปีให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนที่กาหนด เสนอครม.พิจารณา
สำระสำคัญ คค.รายงานว่า
1.กรมทางหลวงได้จ้างกลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สารวจ
ออกแบบรายละเอียดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เชื่อมระหว่างจ.บึงกาฬ และแขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว แล้วเสร็จเมื่อปี 2557
2.ในการประชุมคณะทางานประสานงานร่วมไทย - สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ ครั้งที่ 1 เมื่อ 6
มิถุนายน 2561 จ.หนองคาย รับทราบแนวทางการดาเนินการโครงการ การบริหารโครงการและการบริหารสัญญา กรอบเวลา ระยะเวลา
ก่อสร้าง 36 เดือน
3.ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดในฝั่งไทย 400 ล้านบาท กรมทางหลวงได้รับแล้ว 250 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเงื่อนไขกับ
สปป.ลาว
4.กค.และสงป. มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี วงเงิน 2,630 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างที่ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบ
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เรื่อง
10.เรื่อง ร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจว่ำ
ด้วยกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิท
ยำ กรณีฤดูนำหลำกสำหรับแม่นำ
โขง – ล้ำนช้ำง ของคณะทำงำน
ร่วมสำขำทรัพยำกรนำ ภำยใต้
กรอบควำมร่วมมือแม่โขง – ล้ำน
ช้ำง

สำระสำคัญ
ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ สทนช.เสนอ ดังนี้
1.ยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม.เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี
2.ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยากรณีฤดูน้าหลากสาหรับแม่น้าโขง – ล้านช้าง ของคณะทางานร่วมสาขา
ทรัพยากรน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
3.เลขาธิการ สทนช.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกฯ
สำระสำคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้าน
ช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) และตอบสนองความจาเป็นในการบริหารจัดการน้าท่วมและบรรเทาภัยพิบัติของประเทศ
ท้ายน้าของแม่น้าโขง โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านอุทกวิทยา (ข้อมูลระดับน้าและปริมาณฝน) แก่คณะทางานร่วมสาขาทรัพยากรน้า 5
ประเทศ (CLMVT) ในช่วงฤดูน้าหลาก (1 มิ.ย. – 31 ต.ค.) จากสถานีอุทกวิทยา 2 แห่งของจีน โดยจีนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กาหนดจัดประชุมสมัยวิสามัญฯ วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ นครคุนหมิง ประเทศจีน

หมำยเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี โทร.0 2288-4396
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