เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงกำรขอ
อนุญำตและกำรออกใบอนุญำต
เกี่ยวกับโฆษณำยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพำะกัญชำ พ.ศ. ….

2.เรื่อง ร่ำงประกำศคณะกรรม กำร
นโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวัน
ออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อน
ไขและกระบวนกำร ในกำรร่วมลง
ทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้
ลงทุน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (ผล

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 18 มิถุนำยน 2562
สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจพิจารณา
สธ. เสนอว่า
1.พรบ.ห้ามมิให้โฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่กระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ การ
แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน ฉลาก เอกสารกากับยาเสพติดให้โทษที่ภาชนะ/หีบห่อบรรจุ/เอกสารภาพ
ภาพยนตร์ การบันทึกเสียง/ภาพ อนุญาตให้โฆษณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สธ.ยกร่างกฎกระทรวงนาไปรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องแล้ว
2.คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบ
สำระสำคัญ
1.ผู้ได้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ากัญชา ขออนุญาตโฆษณาต้องได้รับการรับรองตารับยาจากอย.ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
2.การพิจารณาอนุญาตโฆษณากัญชาต้องกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ แพทย์แผน
ไทย หรือฉลาก/เอกสารกากับที่ภาชนะ/หีบห่อบรรจุยา
3.กาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและต้องยื่นคาขอพร้อมเอกสาร/หลักฐานตามที่กาหนด
4.กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือรับรอง/เอกสารทางวิชาการ/การนาเข้าในสาระสาคัญ ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
5.ต้องโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตและระบุเลขที่ใบอนุญาตในสื่อโฆษณาทุกครั้ง
6.คาขออนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
ครม.มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง การปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วม
ลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลัก
เกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ตามที่สานักงานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ
สกพอ. เสนอว่า
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กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกครั้ง
ที่ 5/2562 เรื่อง กำรปรับปรุงประ
กำศคณะกรรมกำร นโยบำยกำร
พัฒนำระเบียงเศรษฐ กิจพิเศษภำค
ตะวันออก เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธี
กำร เงื่อนไข และกระ บวนกำร ใน
กำรร่วมลงทุนกับเอก ชนหรือให้
เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560)

สำระสำคัญ
1.คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดตาม กากับ และบริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบินภายใต้กากับของ สกพอ.
2.สกพอ. เสนอร่างประกาศคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุม กพอ. เพื่อพิจารณา
3.กพอ. มีมติเห็นชอบ ตามที่ สกพอ.เสนอ
4.นายกฯ เห็นชอบให้นาเสนอครม.พิจารณา
สำระสำคัญ ดังนี้
1.เพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
2.ปรับปรุงข้อความข้อ 20 จำกเดิม “หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาไทยและ/หรือที่ปรึกษาต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลได้” เป็น “สานักงานและ/หรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาไทยและ/หรือที่ปรึกษาต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สานักงานประกาศกาหนด เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลได้”
3.เมื่อลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญา ประกอบด้วยผู้แทนสานักงานเป็นประธาน
ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนสานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และ
อานาจควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ กาหนดแผนงาน ตรวจสอบ รายงานผลการดาเนินงาน
ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการฯ และสานักงานอย่างน้อย 3เดือน/1 ครั้ง
4.สานักงานจัดหาบุคลากรและว่าจ้างที่ปรึกษาไทยและ/หรือที่ปรึกษาต่างประเทศ
5.หน่วยงานเจ้าของโครงการและสานักงานดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะกรรมการฯ จัดหาบุคลากรและว่าจ้างที่
ปรึกษา หารือกับสานักงบประมาณ(สงป.) เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และ/หรือเจรจากับเอกชนคู่สัญญา
3.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงกำหนดเขต
ครม.มีมติอนุมัติหลั กการร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและ
ทะเลชำยฝั่งในบริเวณจังหวัดตรำด สหกรณ์(กษ.) เสนอ และให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณา และให้กษ.รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) สคก. สานักงานสภาความ
พ.ศ..
มั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ไปพิจารณา
กษ.เสนอว่า ตามที่กฎกระทรวงฯ กาหนดให้จังหวัดตราด มีเขตทะเลชายฝั่ง ดังต่อไปนี้
(1) ระยะ 5 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง
(2) ระยะ 3 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ
แต่แผนที่ท้ายกฎกระทรวงฯ เขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตามชายฝั่งทะเล เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายของชาวประมง
เพื่อความชัดเจน ลดปัญหาประมงผิดกฎหมาย ลดความขัดแย้งของชาวประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ และเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้าในน่านน้าภายใน และเขตทะเลชายฝั่ง อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จึงเห็นควรปรับปรุงเขตทะเลชายฝั่งใหม่ จำก
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4.เรื่อง ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำ
หนดลุ่มน้ำ พ.ศ..(จำนวน 8 ฉบับ)

5.เรื่อง (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ 20 ปี
(พ.ศ 2561 – 2580)

สำระสำคัญ
“กาหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตามชายฝั่งทะเล” เป็น “กาหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด ” แทน จะทาให้แนว
เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราดเปลี่ยนไป เดิมมีระยะ 5 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้าทะเลจรดแผ่นดิน
บริเวณชายฝั่ง และระยะ 3 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ
สำระสำคัญ กาหนดให้จังหวัดตราดมีเขตทะเลชายฝั่งระยะ 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้าทะเลจรดแผ่นดิน
บริเวณชายฝั่งและชายเกาะ ไม่รวมเขตอุทยานแห่งชาติ
ครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มน้า พ.ศ. …. จานวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย
1.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าสะแกกรัง พ.ศ. ….
2.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าท่าจีน พ.ศ. ….
3.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. ….
4.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ….
5.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พ.ศ. ….
6.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ….
7.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พ.ศ. ….
8.ร่างพรฎ.กาหนดลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก พ.ศ. ….
ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ(สนทช.) เสนอ และให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณา
สำระสำคัญ กาหนดลุ่มน้าสะแกกรัง ท่าจีน ชายฝั่งทะเลตะวันออก เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
ทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ(สทนช.) เสนอ ดังนี้
1.ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบจัดการทาแผนงาน แผนปฏิบัติการ รายละเอียด เป้าหมายรายลุ่มน้าให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
3.มอบหมายให้ สทนช.ติดตามและประเมินผล เพื่อตอบผลสัมฤทธิ์
สำระสำคัญ สทนช.รายงานว่า
1.มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยรองนายกฯ(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็น
ประธาน มีอานาจหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และกนช. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทฯ มอบให้คณะอนุกรรมการฯ ปรับปรุง
-3-|Page

ประมวลสรุปมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับพอช.และขบวนองค์กรชุมชน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ห้องสมุด สานักบริหารงานกลาง

เรื่อง

สำระสำคัญ
แก้ไขแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอ ครม.
2.ร่างแผนแม่บทฯ ปรับปรุงประเด็นหลักและรายละเอียดสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้าทั้งระบบเป็นแนวทางบริหารจัดการน้า 3 แผนย่อย ได้แก่
(1) การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
(2) การเพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัดรู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
(3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
ร่างแผนแม่บทฯ สรุปได้ ดังนี้
2.1.ปรับปรุงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย การดาเนินการของแผนงานทั้ง 6 ด้าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจากเดิม 34 กลยุทธ์ เป็น 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน
2.2.กาหนดตัวชี้วัดให้ถึงระดับผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการประเมินผลของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19
2.3.กาหนดหน่วยงานหลัก หน่วยงานปฏิบัติ และหน่วยงานอานวยการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง ประกอบด้วย สทนช. มท. กษ.และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)
2.4.วิเคราะห์การแก้ไขพื้นที่อย่างเป็นระบบ(Area based) 66 พื้นที่ โดยกาหนดพื้นที่ประสบปัญหาน้าท่วม/ภัยแล้ง ซ้าซาก หรือปัญหา
อื่นๆ ด้านน้า ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการ เพื่อลดปัญหา จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยพื้นที่
ประสบปัญหาด้านน้า(น้าท่วมและน้าแล้ง) 53 พื้นที่ 34.62 ล้านไร่ และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและท่องเที่ยว 13 พื้นที่ 11.29 ล้านไร่
3.ร่างแผนแม่บทฯ มีสาระสาคัญ ดังนี้
3.1.วิสัยทัศน์ ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภค บริโภค น้าเพื่อการผลิต มั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน บริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3.2.แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน มีเป้าหมายประสงค์และตัวชี้วัด 6 ด้าน สรุปได้ ดังนี้
แผนแม่บท
เป้ำประสงค์
ตัวอย่ำงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ด้ำนที่ 1
เพื่อจัดหาน้าสะอาดอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุก 1.1 สัดส่วนการเข้าถึงน้าประปา (ร้อยละหมู่บ้านที่
กำรจัดกำรน้ำ
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ก่อสร้างระบบประปา)
อุปโภคบริโภค
และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งน้าสารองในพื้นที่ซึ่งขาด 1.2 จานวนแหล่งน้าสารอง
แคลนแหล่งน้าต้นทุน พัฒนาน้าดื่มให้ได้มาตรฐาน ใน
1.3 คุณภาพน้าประปา
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ราคาที่เหมาะสม และประหยัดการใช้น้าภาคครัวเรือน
ภาคบริการและภาคราชการ
ด้ำนที่ 2
เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบส่งน้าใหม่ให้เต็ม
กำรสร้ำงควำม
ศักยภาพ จัดหาน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน ขยายโอกาส
มั่นคงของน้ำภำค โครงการขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักย
กำรผลิต
ภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง ร้อยละ 50 เพิ่ม
ผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้า ยกระดับผลิตภาพ
ด้านน้าทั้งระบบ
ด้ำนที่ 3
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า การจัดระบบป้อง
กำรจัดกำรน้ำท่วม กันน้าท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้าท่วมและพื้นที่
และอุทกภัย
ชะลอน้า การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ใน
ระดับลุ่มน้าและพื้นที่วิกฤต (Area base) ลุ่มน้าขนาด
ใหญ่ ลุ่มน้าสาขา/ลดความเสี่ยงและความรุนแรงลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60
ด้ำนที่ 4
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
กำรจัดกำรคุณ
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน การนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
ภำพน้ำและอนุ
ป้องกันและลดการเกิดน้าเสียต้นทาง การควบคุมปริ
รักษ์ทรัพยำกรน้ำ มาณการไหลของน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ฟื้นฟูแม่น้า
ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติที่มีความสาคัญในทุกมิติ
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
ด้ำนที่ 5
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม ป้องกัน
กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู และลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้าและ
สภำพป่ำต้นน้ำที่ พื้นที่ลาดชัน
เสื่อมโทรมและ
ป้องกันกำรพัง

1.4 ปริมาณการใช้น้า/ของภาคครัวเรือน/บริการ/
ราชการ
2.1 ปริมาณน้าใช้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
แหล่งน้าและระบบส่งน้าเดิม
2.2 มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากภัยแล้ง
ลดลง
2.3 ปริมาณน้าเพิ่มขึ้น/พื้นที่รับประโยชน์จากการ
พัฒนาระบบกระจายน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
3.1 จานวนแห่งการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้า/
ปรับปรุงลาน้าธรรมชาติ
3.2 จานวนระบบป้องกันน้าท่วมเมือง/พื้นที่ชะลอน้า

4.1 ร้อยละน้าที่ได้รับการบาบัด
4.2 สัดส่วนลาน้า/ลาคลองที่ได้รับการฟื้นฟู
4.3 ร้อยละของปริมาณน้าที่ได้รับการบาบัดถูกนา
กลับมาใช้ประโยชน์
5.1 ปริมาณน้าท่าที่เปลี่ยนแปลง
5.2 ปริมาณตะกอนในลาน้าที่เปลี่ยนแปลง
5.3 จานวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู
5.4 จานวนพื้นที่ที่มีการป้องกันและลดการชะล้าง
พังทลายของดิน
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ทลำยของดิน
ด้ำนที่ 6
เพื่อจัดตั้งองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งองค์กร/จัดทา
กำรบริหำรจัดกำร (คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่ม แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ
น้า ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความ
6.2 ร้อยละการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อแผนแม่บท
ร่วมมือระหว่างประเทศ เชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาและ การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
การหาแหล่งเงินทุน พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการ 6.3 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทุกระดับ
ตัดสินใจ (คลังน้าชาติ) สนับสนุนองค์กรลุ่มน้า สนับสนุน เป็นมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน การ
6.4 ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบฐานข้อมูล
บริหารจัดการชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความ ด้านทรัพยากรน้าที่ทันสมัย
พร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการบริ
การและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการ
จัดการน้าในพื้นที่และลุ่มน้า (เชื่อมโยงการตลาดพลังงาน
การผลิต และของเสีย)
4.แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการตามภารกิจและแผนแม่บทรายพื้นที่/โครงการ
สาคัญ ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนแม่บทลุ่มน้า ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงานและ
แผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ จัดทาแผนบูรณาการงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการฯ
6.เรื่อง กำรขอขยำยระยะเวลำกำร
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ ดังนี้
ดำเนินงำนโครงกำรตำมมติคณะ
1.ขยายกรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. 4 โครงการ ได้แก่
รัฐมนตรี จำนวน 4 โครงกำร
(1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
จำกวันที่ 8 มิถุนำยน 2562
(2) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน
(3) โครงการนาร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นาร่อง 5 ชุมชน
ต่อเนื่องถึงวันที่ 7 มิถุนำยน 2563
(4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดาเนินนโยบายของรัฐ
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2.คณะกรรมการ บจธ. พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานและงบประมาณประจาปี 2563
สำระสำคัญ ครม.มีมติเห็นชอบให้ บจธ.นาเงินงบประมาณ 400,427,037 บาท ดาเนินโครงการ 4 โครงการ
(1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
(2) โครงการนาร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นาร่อง 5 ชุมชน
(3) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินและเกษตรกรและผู้ยากจน
(4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดาเนินนโยบายของรัฐ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2562
วงเงิน 400,427,037 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 14,309,582.95 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.57) คงเหลือ 386,117,454.05 บาท รายละเอียด ดังนี้
โครงกำร/ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณ (บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย (บำท)

1.โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
233,253,535
343,207.50
ผลการดาเนินงาน : เช่น มีการสารวจ คัดเลือกผู้เดือดร้อน/ ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ใน
(ร้อยละ 0.15)
ที่ดินในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาพื้นที่ดาเนินการ
2.โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน
86,032,687
252,872.00
ผลการดาเนินงาน : เช่น การพิจารณาและตรวจสอบเอกสารการขอรับความช่วยเหลือ
(ร้อยละ 0.3)
ของเกษตรกรฯ ซึ่งมีผู้เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ จานวน 382 ราย และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อที่ดินให้แก่เกษตรกรจานวน 40 ราย และช่วยเหลือด้านสินเชื่อ 26 ราย
3. โครงการนาร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นาร่อง 5 ชุมชน
44,785,501
13,709,943.45
ผลการดาเนินงาน : เช่น บจธ. ได้จัดซื้อที่ดินในพื้นที่เป้าหมายแล้ว จานวน 696 ไร่เศษ
(ร้อยละ 30.61)
(เป้าหมาย 810 ไร่) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร
4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดาเนินนโยบายของรัฐ
36,355,314
3,560.00
ผลการดาเนินงาน : เช่น ได้ประสานงานกับกรมทางหลวงและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ร้อยละ 0.01)
แห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (บ้านเขาดิน อาเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เดือดร้อนจานวน 45 ครัวเรือน 159 คน)
เนื่องจากโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ มีหลายขั้นตอน บางขั้นตอนใช้ระยะเวลา
มาก เช่น กระบวนการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัดใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน ส่งผลให้การจัดซื้อที่ดินเกิดความ
ล่าช้า นอกจากนี้ ที่ดินที่จะจัดซื้อบางส่วนเป็นที่ดินของโรงเรียนและบางพื้นที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงทาให้ต้องจัดหาที่แห่งใหม่
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เรื่อง

สำระสำคัญ
แทนพื้นที่ดังกล่าว จึงทาให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น บจธ. จึงขอขยายกรอบระยะเวลาการดาเนินงานฯ 4 โครงการออกไปถึง 7 มิถุนายน
2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563)
7.เรื่อง สรุปมติกำรประชุมคณะ
ครม.มีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่รองนายกฯ
กรรมกำรนโยบำยปำล์มน้ำมันแห่ง (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการฯ เสนอว่าได้พิจารณาแนวทางการดูดซับน้ามันปาล์มดิบ(เพิ่มเติม) และแนวทางการแก้ไข
ชำติ ครั้งที่ 2/2562(แก้ไขเพิ่มเติม) ปัญหาราคาปาล์มน้ามันตกต่า กระทรวงพลังงาน(พน.) มีหนังสือแจ้งประธาน กนป.ขอปรับแก้ไขข้อความเพื่อความชัดเจน ดังนี้
ข้อควำมเดิม
ข้อควำมที่ปรับแก้ไข
ย่อหน้ำที่ 1
เห็นชอบ ให้ กฟผ.ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์(พณ.) และหน่วยงาน มอบหมำย ให้ กฟผ.ร่ ว มกั บ พณ.และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ที่เกี่ยวข้องจัดซื้อน้ามันปาล์มดิบ 200,000 ตัน
จัดซื้อน้ามันปาล์มดิบ 200,000 ตัน
ข้อ 2.3
ผู้ขายจัดส่งน้ามันปาล์มดิบ ณ คลังน้ามันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ ผู้ขายจัดส่งน้ามันปาล์มดิบ ณ คลังน้ามันปาล์มดิบ จังหวัด
ธานี ภายใน 15 วัน (วันปฏิทิน) หลังจากได้รับแจ้งผลกำรคัดเลือก สุ ร าษฎร์ ธ านี ภายใน 30 วั น (วั น ปฏิ ทิ น ) หลั ง จากลงนำม
เรียบร้อยแล้ว ...
สัญญำซื้อขำยเรียบร้อยแล้ว ...
ข้อ 2.6
สาหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดซื้อน้ามันปาล์มดิบ 200,000 สาหรับส่วนเพิ่มจำกต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะกง
ตัน ได้แก่ ค่าน้ามันปาล์มดิบ ค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกและรักษา ประมาณ 1,200 ล้ านบาท ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จากการจั ด ซื้ อ
คุณภาพ ค่าขนส่งน้ามันปาล์มดิบจากคลังน้ามันปาล์มดิบจังหวัด
น้ามันปาล์มดิบ 200,000 ตัน ได้แก่ ค่าน้ามันปาล์มดิบ ค่าใช้จ่าย
สุร าษฎร์ ธานีถึงโรงไฟฟ้ าบางปะกง ในต้นทุ นการผลิ ตไฟฟ้ าของ ในการเก็บสต็อกและรักษาคุณภาพ ค่าขนส่งน้ามันปาล์มดิบจาก
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประมาณ 1,200 ล้านบาท ให้ กฟผ.ทาความ คลังน้ามันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้
ตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) และสานักงบประมาณ(สงป.) ให้ กฟผ.ทาความตกลงกับ กค. และ สงป. ให้เป็นรายจ่ายเพื่อสังคม
เป็ น รายจ่ า ยเพื่ อ สั ง คม (Public Service Account: PSA) เพื่ อ (Public Service Account: PSA) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่า
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า
ไฟฟ้า
8.เรื่อง ขออนุมัติกำรจัดทำและลง
ครม.มีมติอนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดน
นำมร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วย เพิ่มเติม ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (ความตกลงฯ)
กำรเปิดเส้นทำงกำรขนส่งระหว่ำง [บั น ทึ ก ค ว าม เข้ าใจ ฯ ] (The Draft Memorandum of Understanding on the Opening of Additional Routes and Border
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เรื่อง
ประเทศและจุดข้ำมแดนเพิ่มเติม
ภำยใต้พิธีสำร 1 ของควำมตกลงว่ำ
ด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ำโขง

สำระสำคัญ
Crossing Under Protocol 1 of the CBTA) รวมทั้งอนุมัติให้ รมว.คค.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ ายไทย และอนุมัติให้ กต.
จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ รมว.คค. หรือผู้แทนลงนามดัตามที่ คค.เสนอ
สำระสำคัญ ครม.มีมติอนุมัติให้ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และให้สัตยาบันแนบท้าย รวม 20 ฉบับ และในพิธีสาร 1 ได้
กาหนดจานวนเส้นทางไว้แล้ว 13 เส้นทาง ผ่านประเทศไทย 7 เส้นทาง และในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการอานวยความ
สะดวกการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 ธนาคารพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank ADB) เสนอขอให้ประเทศ
สมาชิกแจ้งข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพิธีสาร 1 (การกาหนดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดเข้าและออกประเทศ) ของความตกลงฯ ผ่าน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนเพิ่มเติม ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลงฯ เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศให้มีความทันสมัยและครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศของประเทศสมาชิกกลุ่มแม่น้าโขง โดยจะเปิดใช้เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนใหม่ จานวน 11 เส้นทาง 13 จุด
ข้ามแดน ซึ่งมีเส้นทางและจุดข้ามแดนที่กระทบต่อประเทศไทยโดยตรง 5 เส้นทาง 6 จุดผ่านแดน (เป็นจุดผ่านแดนใหม่ 3 จุด ได้แก่ พุน้า
ร้อน หนองเอี่ยน และนครพนม) ดังนี้
เส้นทำง
จุดข้ำมแดน
1 มัณฑะเลย์ – แม่สอด
แม่สอด
2 นาบูเล – กรุงเทพมหานคร
พุน้าร้อน
3 แหลมฉบัง – สะแรอัมเปิล (ศรีโสภณ)
อรัญประเทศและหนองเอี่ยน
4 กรุงเทพมหานคร – ฮานอย
นครพนม
5 อุบลราชธานี – แหลมฉบังหรือกรุงเทพมหานคร ช่องเม็ก
การท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ จะท าให้ เส้ น ทางการขนส่ ง ระหว่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 24 เส้ น ทาง มี ผ ลกระทบต่ อ ไทย
12 เส้นทาง ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า อานวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกลุ่ม
แม่น้าโขง เป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายด้านโลจิสติกส์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เส้นทางใหม่ กรุงเทพมหานคร – ฮานอย เชื่อมต่อกับโครงการศูนย์การขนส่ งชายแดนจังหวัดนครพนม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจนครพนมต่อไป

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