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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 

เรื่อง : ขออนุมัติด้าเนินการโครงการประตูระบายน้้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด้าเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้้า 

ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีแผนการด้าเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2566) วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท 

2. มอบหมายให้กรมชลประทานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการประตูระบายน้้าศรีสองรัก 

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ลุ่มน้้าเลยตอนล่างได้ และโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
(ปี พ.ศ. 2558 - 2569) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังน้ี 

1.วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นแหล่งน้้าต้นทุนส้าหรับพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคตลอดจน
สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้้าหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลย  
ในด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน 

2. จุดที่ต้ังโครงการ หัวงานตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
3. องค์ประกอบโครงการ 

3.1 ประตูระบายน้้าศรีสองรัก (ช่องลัด) เป็นประตูระบายน้้าประเภทบานตรง กว้าง 15.00 เมตร  
สูง 13.20 เมตร จ้านวน 5 ช่อง สามารถระบายน้้าได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. เพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 72 ,500 ไร่ และฤดูแล้ง 
18,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ต้าบล ของอ้าเภอเชียงคาน ได้แก่  
ต้าบลเชียงคาน ต้าบลนาช่าว ต้าบลปากตม ต้าบลหาดทรายชาว  
ต้าบลเขาแก้ว ต้าบลจอมศรี และต้าบลธาตุ รวม 44 หมู่บ้าน 9,287 
ครอบครัว เพื่อใช้เป็นแหล่งน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นแหล่ง
น้้าเพื่อเกษตรกรรม 

2. บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้้าหลาก และสามารถบริหารจัดการน้้า
ในลุ่มน้้าเลยตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในท้องที่อ้าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.2 ประตูระบายน้้าในล้าน้้าเดิม (แม่น้้าเลย) เป็นประตูระบายน้้าประเภทบานตรง กว้าง 10.00 เมตร  
สูง 12.50 เมตร จ้านวน 2 ช่อง สามารถระบายน้้าได้ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมประตูเรือสัญจร 
(NAVIGATION LOCK) กว้าง 10 เมตร ยาว 77 เมตร 

3.3 อาคารควบคุมบานระบาย มีพื้นที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน ได้แก่ พื้นที่ส้าหรับ
การจัดนิทรรศการและห้องเครื่อง พ้ืนท่ีส้าหรับห้องประชุมและส้านักงาน และพื้นที่ส้าหรับห้องควบคุม 

3.4 ระบบส่งน้้า ประกอบด้วยสถานีสูบน้้า จ้านวน 5 สถานี และระบบท่อส่งน้้าความยาวรวมประมาณ  
99 กิโลเมตร ส่งน้้าให้พ้ืนท่ีรับประโยชน์ทั้งโครงการ 72,500 ไร่ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566) 
5. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (ที่อัตราคิดลดร้อยละ 9) 

5.1 ผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ (NPV)                           171 ล้านบาท 
5.2 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C Ratio)        1.05 
5.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR)             9.41% 

6. สถานภาพโครงการ 
6.1 การส้ารวจ-ออกแบบ ด้าเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2558 
6.2 การจัดหาที่ดินเพี่อการก่อสร้าง โดยมีพื้นที่ที่ต้องด้าเนินการรวมทั้งสิ้น 724 ไร่ แบ่งเป็น (1) ที่ดิน 

มีเอกสารสิทธิ จ้านวน 30 ไร่ ใช้วิธีจัดหาที่ดินด้วยวิธีเจรจาปรองดองเป็นล้าดับแรก หากไม่ได้ผลจะด้าเนินการโดยวิธีออก
กฎหมายเวนคืนที่ดิน และ (2) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.4-01) จ้านวน 694 ไร่ ซึ่งได้ด้าเนินการ
เสนอขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้จัดเตรียมงบประมาณ
ส้าหรับจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินไว้ในค่าก่อสร้างโครงการแล้ว 

6.3 การด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วม กรมชลประทานได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  
ในพื้นที่โครงการมาตั้งแต่ในขั้นการศึกษาวางโครงการ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้น้าท้องถิ่น แล ะผู้แทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการ ซึ่งร้อยละ 70 ของกลุ่มดังกล่าวข้างต้น
เห็นชอบด้วยกับการด้าเนินโครงการ นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2558 ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อีกด้วย 

7. แผนปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้วางแผนปฏิบัติการก่อสร้างโครงการประตู
ระบายน้้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังน้ี 

7.1 แผนงานในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
7.1.1 งานส้ารวจปักหลักเขตบริเวณหัวงานโครงการ (บริเวณก่อสร้างประตูระบายน้้า อาคารประกอบ 
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และถนนทางเข้าโครงการ) เนื้อที่ 724 ไร่ เพื่อจัดท้าแผนที่ส้ารวจจัดส่งให้ด้าเนินการรังวัดที่ดินในไตรมาสที่ 2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7.1.2 ประชุมการมีส่วนร่วมกับราษฎรที่ถูกเขตโครงการ ขอความยินยอมจากราษฎรที่ครอบครองที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิ (โฉนด น.ส.3 และ น.ส.3 ก.) เนื้อที่จ้านวน 30 ไร่ เพื่อขอท้าความตกลงซื้อขายที่ดินโดยวิธีเจรจา
ปรองดอง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2500 

7.1.3 หากการจัดหาที่ดินด้วยวิธีเจรจาปรองดองตามข้อ 7.1.2 ไม่สามารถด้าเนินการได้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป (พระราช
กฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้ มีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 12 เดือน นับจากวันเริ่มเสนอ) 

7.2 แผนงานในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (เดือนมกราคม – มีนาคม 2561) 
7.2.1 งานรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินบริเวณหัวงานโครงการเนื้อที่ 724 ไร่ 
7.2.2 งานตรวจสอบทรัพย์สินหัวงานโครงการบริเวณที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน สปก.4-01 เนื้อที ่694 ไร่ 
7.2.3 งานตรวจสอบทรัพย์สินหัวงานโครงการบริเวณที่ดินมีเอกสารสิทธิ (กรณีราษฎรยินยอมท้าความ

ตกลงซื้อขายที่ดินโดยวิธีเจรจาปรองดอง) เนื้อท่ี 30 ไร่ 
7.3 แผนงานในช่วงระยะเวลา 9 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561) 

7.3.1 จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินบริเวณที่ดินมีเอกสารสิทธิ (กรณีราษฎรยินยอมท้าความตกลงซื้อขาย
ที่ดินโดยวิธีเจรจาปรองดอง) เนื้อท่ี 30 ไร่ 

7.3.2 เริ่มด้าเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างประตูระบายน้้าและอาคารประกอบ
โครงการประตูระบายน้้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเลย 

7.4 แผนงานในช่วงระยะเวลา 12 เดือน (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) 
7.4.1 จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินบริเวณท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดิน สปก.4-01 เนื้อท่ี 624 ไร่ 
7.4.2 เตรียมด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างประตูระบายน้้าและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายน้้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  จังหวัดเลย วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 2,640 ล้านบาท ระยะเวลา
ก่อสร้าง 40 เดือน (เดือนกันยายน 2561) 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) (กรมชลประทาน) ด้าเนินการก่อสร้างโครงการประตู
ระบายน้้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามที่ กษ. เสนอ ส้าหรับค่าใช้จ่ายใน 
การด้าเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงบประมาณ โดยให้ กษ. ด้าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ กษ. (กรมชลประทานและส้านักงาน
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม) เร่งด้าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้สร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์จากการด้าเนินโครงการ เพื่อสามารถ
ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน รวม 2 ฉบับ (ในท้องที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดสงขลา) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ดังนี้ 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลท่าจ้าปา ต้าบลท่าอุเทน  
และต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 

 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลตะเครียะ ต้าบลบ้านใหม่  
ต้าบลระโนด ต้าบลท่าบอน ต้าบลปากแตระ ต้าบลพังยาง ต้าบลวัดสน ต้าบลบ่อตรุ อ้าเภอระโนด ต้าบลโรง ต้าบลเชิงแส 
ต้าบลกระแสสินธุ์ อ้าเภอกระสินธุ์ ต้าบลชุมพล ต้าบลดีหลวง ต้าบลคลองรี ต้าบลสนามชัย ต้าบลกระดังงา ต้าบลจะทิ้งพระ 
ต้าบลคูขุด ต้าบลบ่อดาน ต้าบลบ่อแดง ต้าบลท่าหิน ต้าบลวัดจันทร์ อ้าเภอสทิงพระ และต้าบลบางเขียด ต้าบลม่วงงาม 
อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พ.ศ. ....  

 รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน
ตามโครงการประตูระบายน้้าห้วยทวย จังหวัดนครพนม และโครงการบริหารจัดการน้้าคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. โดยกรมชลประทาน เสนอว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1 
1.1 ล้าน้้าห้วยทวยเป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าโขง มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร ไหลผ่านอ้าเภอโพน

สวรรค์ และอ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบันในพื้นที่ยังไม่มีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่  
ท้าให้ไม่สามารถควบคุมและบังคับน้้าในล้าน้้าได้ ในฤดูฝนจะประสบปัญหาน้้าท่วมไร่นาของเกษตรกรเสียหายนับหมื่นไร่ 
เนื่องจากปริมาณน้้าหลากมากและอิทธิพลของแม่น้้าโขงเอ่อหนุนเข้าไปในล้าน้้าห้วยทวย ส้าหรับในฤดูแล้ง  
จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าการเกษตร 

1.2 กรมชลประทานจึงก้าหนดให้มีแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้้าแบบรับน้้าทางเดียว ขนาด 10.00 x 
9.00 เมตร จ้านวน 4 ช่อง บันไดปลาโจน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมคันดินปิดกั้นล้าน้้าเดิม งานถนนเข้า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการบริหารจัดการน้้า
คาบสมุทรสทิงพระ  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โครงการ งานช่องลัดและอาคารส้านักงานงบประมาณในการก่อสร้าง 387,944,000 บาท โดยใช้งบปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้้าพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก เพื่อการเกษตร เพื่อการอุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
พื้นที่รับประโยชน์สามารถช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆ ประตูระบายน้้า น้าน้้าไปใช้ในการเพาะปลูกในฤดูฝน  
ได้ประมาณ 18,310 ไร่ และเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ 7,500 ไร่ จ้านวน 853 ครัวเรือน ราษฎร 3,980 คน 
จ้านวน 10 หมู่บ้าน และใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ใช้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาน้้าจืด รวมทั้งราษฎรที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงจะใช้เป็นแหล่งจับปลาเลี้ยงชีพ เป็นแหล่งน้้าส้าหรับใช้ท้าประมงจ้านวน 11,781 ไร่ และสามารถ
ป้องกันพื้นที่เพาะปลูกไม่ให้ถูกน้้าจากแม่น้้าโขงเข้ามาท่วมเป็นจ้านวนพื้นที่ 3,836 ไร่ และได้ด้าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยและต้องการให้มีการก่อสร้างเพราะท้าให้ได้รับประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ 

1.3 ในการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้้าห้วยทวยมีที่ดินที่ดีเอกสารสิทธิที่จะต้อง
ด้าเนินการเวนคืน จ้านวน 252 แปลง เนื้อที่ 1,407 – 0 – 72.2 ไร่ ได้เจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดิน
แล้วเสร็จบางส่วน คงเหลืออีกจ้านวน 26 แปลง ซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อและก้าหนด 
ค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานก้าหนดให้ และบางแปลงมีปัญหาเรื่องการรับมรดกไม่สามารถจดทะเบียนขาย  
ให้กรมชลประทานได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่เพ่ือด้าเนินการก่อสร้างโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก้าหนดได้ 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 2 
2.1 พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นท่ีอ้าเภอระโนด อ้าเภอกระสินธุ์ อ้าเภอสทิงพระ 

และอ้าเภอสิงหนคร ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยมาตลอด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่้าน้้าท่วมขังเป็นประจ้าท้าให้เกิดความ
เสียหายต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม นอกจากน้ียังประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรอีกด้วย สาเหตุเพราะไม่มีแหล่ง
กักเก็บน้้าในพื้นที่ น้้าต้นทุนไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถใช้น้้าจากทะเลสาบสงขลาเมื่อมีการเคลื่อนตัวของน้้าเค็ม  
ถึงทะเลสาบตอนบนและระบบกระจายน้้าท่ีไม่เหมาะสม จ้าเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดทั้งพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
โดยก้าหนดแนวทางในการลดความเสียหายในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและสนับสนุน และปรับปรุงโครงการ
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ ซึ่งรับผิดชอบการส่งน้้าชลประทานและการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนท่ี 

2.2 กรมชลประทานจึงก้าหนดให้มีแผนงานก่อสร้างระบบส่งน้้าและระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบ 
ตามโครงการบริหารจัดการน้้าคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 5,800 ล้านบาท  
โดยมีแผนงานด้าเนินการก่อสร้าง 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563) มีลักษณะโครงการ ดังน้ี 

1) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย (1) การก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วมและอาคารประกอบ 
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้้าในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระเพื่อระบายน้้าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่คาบสมุทร  
สทิงพระระบายออกสู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย (3) การผันน้้าจากทะเลสาบสงขลาออกสู่อ่าวไทย เพื่อลดระดับน้้า 
ในทะเลสาบสงขลาในช่วงฤดูน้้าหลากโดยการเพิ่มช่องทางระบายน้้าหลากที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา 
ซึ่งท้าให้น้้าในทะเลสาบสงขลาสูงขึ้นและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่้ารอบทะเลสาบออกสู่อ่าวไทย โดยการผันน้้าผ่านคลอง  
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บนคาบสมุทรสทิงพระ 
2) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงคลองพลเอกอาทิตย์ ก้าลังเอก 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าเก็บกักในคลองโดยการยกระดับคันคลองช่วงต้นคลองและเริ่มขุดขยายช่วง กม .16 + 500  
จนถึงปลายคลอง เพื่อเก็บกักน้้าที่ได้รับจากสถานีสูบน้้าริมคันกั้นน้้ากระแสสินธุ์ และสร้างท่อระบายน้้ากั้นคลอง  
พลเอกอาทิตย์ฯ เป็นช่วงเพิ่มปริมาณเก็บกักน้้าและจัดรอบเวรการใช้น้้า (2) ก่อสร้างระบบระบายน้้าริมคลองพลเอก
อาทิตย์ฯ ในเขตพื้นที่อ้าเภอกระแสสินธุ์ เพื่อส่งน้้าที่สูบจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ส่งเข้าสู่แปลงนาด้วยคูส่งน้้า  
(3) ก่อสร้างระบบสูบน้้าด้วยไฟฟ้าริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เพื่อน้าน้้าจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ขึ้นมาใช้เพาะปลูก 
ในฤดูแล้ง (4) ก่อสร้างท่อระบายน้้าปลายคลองเพื่อทดน้้าเข้าพื้นที่เกษตรกรรม (5) ก่อสร้างอาคารกั้นน้้าเค็มเข้าคลอง
สทิงหม้อ เพ่ือบริหารจัดการแบ่งโซนน้้าจืด – น้้าเค็มระหว่างพื้นที่ต้าบลร้าแดงและพื้นท่ีต้าบลท้านบ อ้าเภอสิงหนคร 

3) การปรับปรุงโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุง
คลองส่งน้้าและอาคารควบคุมน้้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้้าโดยท้าการปรับปรุงคลองช่วงที่มีการช้ารุดไม่สามารถ  
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ให้ใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ (2) ติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้้าส้าหรับ 
การส่งน้้าชลประทานและการบริหารจัดการน้้าหลาก โดยเสนอติดตั้งสถานีสนามตามต้าแหน่งอาคารควบคุมน้้าที่ส้าคัญ 
(3) จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการบ้ารุงรักษาคลองและชลศาสตร์และใช้สูบน้้าจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ 

2.3 ในการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการที่มีที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธิที่จะต้องด้าเนินการเวนคืนท้ังหมด 
จ้านวน 1,916 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,381 ไร่ ซึ่งได้ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแล้ว
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เนื่องจากช่วยแก้ไขปัญหาน้้าท่วม และการขาดแคลนน้้าในการอุปโภค 
และบริโภคได้ ดังนั้น สมควรก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตามร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนที่แน่นอน  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 
  



7 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ประจันต์ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้า 
ห้วยแม่ประจันต์ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณ
น้้า และเพื่อให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานเพื่อกิจการโรงงานการประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ปริมาณน้้าในแหล่งเก็บน้้ามีปริมาณน้้าขาดหายไปจากระบบชลประทาน ดังนั้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์จาการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานอย่างเต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังท้าให้ทราบถึงปริมาณ
ของน้้าที่ขาดหายไปจากระบบชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้้าจากภาคอุสาหกรรม การประปา  
และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีขึ้นในอนาคต สมควรให้ทางน้้าชลประทานที่ได้ประกาศเป็นทางน้้าชลประทานแล้วตามประกาศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
2485 (ฉบับที่ 5/2552) ลงวันที่ 12 ต.ค. 2552 เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน โดยออกเป็น
กฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2518 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงมาเพื่อด้าเนินการ 

2. ให้ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ประจันต์ จากศูนย์กลางเขื่อนดินอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ประจันต์ ในท้องที่
ต้าบลยางน้้ากลัดเหนือและต้าบลหนองหญ้าปล้องอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และในท้องที่ต้าบลยางหัก 
อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงน้ี เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ประจันต์ เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดประโยชน์จาการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานอย่าง
เต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท้าให้ทราบถึงปริมาณน้้าที่
ขาดหายไปจากระบบชลประทาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2560 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2560 และแนวโน้มเดือน
กันยายน 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน ส.ค. 2560 อยู่ที่ระดับ 141.23 ลดลงจากเดือน ส.ค. 2559  

ร้อยละ 2.14 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง ร้อยละ 16.41 โดยสินค้าส้าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้้ามัน ล้าไย สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.08 โดยสินค้า
ส้าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ล้าไย มังคุด สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน ส.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 16.41 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้้ามัน 
ล้าไย สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา และไก่เนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน 
ก.ค. ที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.08 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน สินค้าที่ราคาปรับตัว
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา 

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ส.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.08 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล้าไย มังคุด สุกร 
ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค.  
ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.29 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ล้าไย และลองกอง สินค้า
ส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน มังคุด และเงาะโรงเรียน  

แนวโน้มเดือน ก.ย. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2559 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะ เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2559 
สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม 

มติ ครม. : ทราบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ท้าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 
เรื่อง : การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในการดูแลของรัฐบาล 
จ้านวน 94,168.98 ตัน โดยในเบื้องต้นให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ้านวน 84,134.73 ตัน ซึ่งอยู่ในเง่ือนไข 
ที่สามารถระบายได้ก่อน และมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ด้าเนินการก้าหนดวิธีการระบายเพื่อน้าเสนอ
ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พิจารณาอนุมัติการระบาย ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เสนอต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. พณ. รายงานว่า รัฐบาลได้จัดท้าโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ เป้าหมายรับจ้าน้า 

๑.๕ ล้านตัน ผลการด้าเนินการ มีการรับจ้าน้ารวม ๑,๐๐๑,๖๙๔.๗๗ ตัน และด้าเนินการระบายไปแล้ว ๙๐๗,๕๒๕.๗๙ ตัน 
คงเหลือปริมาณ ๙๔,๑๖๘.๙๘ ตัน ซึ่งยังมีปัญหาการด้าเนินการด้านคดี ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถรับ - ส่งมอบสินค้าได้ 

๒. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
และวิเคราะห์คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาล โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีอ้านาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือของรัฐในคลังสินค้า  
ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จังหวัดตาก ๙ แห่ง และจังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง รวม ๑๐ แห่ง โดยคณะอนุกรรมการฯ  
ได้ท้าการเก็บตัวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในคลังสินค้า
ทั้ง ๑๐ แห่ง คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด โดยมีเมล็ดด้าเมล็ดเสียร้อยละ ๑๕-๖๗ รวมทั้งเป็น 
การเสื่อมตามสภาพ เนื่องจากเก็บรักษาเป็นเวลานานเกือบ ๑๐ ปี ซึ่งภาครัฐต้องเสียงบประมาณที่ต้องน้าไปช้าระค่าเก็บ
รักษาเดือนละ ๗,๐๔๐,๓๘๗.๗๑ บาท 

๓. มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติแนวทางการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี ๒๕๕๑/๕๒ จ้านวน ๙๔,๑๖๘.๙๘ ตัน โดยในเบื้องต้นให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จ้านวน ๘๔,๑๓๔.๗๓ ตัน ตามที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลมีความเห็นว่า  
อยู่ในเง่ือนไข ที่สามารถระบายได้ก่อน ส้าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีข้อยุติในส่วนของคดีความทางกฎหมาย  
จ้านวน ๑๐,๐๓๔.๒๕ ตัน ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(นบขพ.) ระบายเมื่อมีข้อยุติในทางคดีต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ความเห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ เรื่อง การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือ

โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ จ้านวน ๙๔,๑๖๘.๙๘ ตัน โดยหลักการเบื้องต้นให้ระบาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ้านวน ๘๔,๑๓๔.๗๓ ตัน ซึ่งอยู่ในเง่ือนไขที่สามารถระบายได้ก่อน เพื่อลดความเสียหายจาก
งบประมาณที่ภาครัฐต้องน้าไปช้าระค่าเก็บรักษาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่สูงมากในแต่ละเดือน และเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ที่ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ องค์การคลังสินค้า 
(อคส.) ต้องก้ากับ ดูแล และก้าหนดมาตรการที่เข้มงวดไม่ให้มีการน้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ระบายออกมากลับเข้าสู่วงจร
ตลาดปกติได้อีก เนื่องจากคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดและเสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งจะท้าให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

มติ ครม. : รับทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตวค์งเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 ในการดูแล
ของรัฐบาล ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1 /2560 ซึ่งเป็นไปตามผล 
การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาล ตามที่กระทรวงพาณิชย์  
(พณ.) เสนอ และให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
ตามอ้านาจหน้าที่เพื่อเร่งด้าเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ทั้งนี้ ให้ พณ. (องค์การคลังสินค้า) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส้านักงบประมาณ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 
เรื่อง : ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด้ารงต้าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจ

เงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 วรรคสอง) 

 
สารัตถะ : 1. สลน. เสนอ ครม. พิจารณาน้าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด้ารงต้าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธ รรมนูญและองค์กรอิสระ  
พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 
วรรคสอง)  

 2. สลน. เสนอว่า 
2.1 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีกรณีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้จัดท้า

ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด้ารงต้าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... มาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ครม. 
เกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 วรรคสอง 

2.2 นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบให้น้าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อ 1 เสนอ ครม. 
พิจารณาให้ความเห็น และให้ สลค. แจ้งความเห็นที่เป็นมติของ ครม. เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อ สลน. จะได้แจ้งไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด้ารงต้าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจ

เงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย มาตรา 219 วรรคสอง) มีทั้งหมด 4 หมวด  
จ้านวน 28 ข้อ ใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้  ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด้ารงต้าแหน่งในองค์กรอิสระ อาทิเช่น  
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สลน./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
รวมทั้ งผู้ ว่ าการตรวจเ งินแผ่นดิน  หั วหน้าหน่วยงานธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ สมา ชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ยึดถือปฏิบัติด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หัวหน้าหน่วยงานธุรการของ  
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้งสมาชิกรัฐสภา โดยได้มีการก้าหนดลักษณะมาตรฐานทางจริยธรรมออกเป็น  
3 หมวด คือ 

หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็นอุดมการณ์ คือ จะต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติเหนือประโยชน์ 
ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมรับ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เป็นต้น 

หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก คือ ไม่กระท้าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เป็นกลาง รักษาความลับ  
ในการประชุม ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด พึงระวังไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย 
ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่กระท้าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
เป็นต้น 

หมวด 3 จริยธรรมทั่วไป เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก้าลังความสามารถ ไม่เบียดบังเวลาราชการไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯ 

หมวด 4 การก าหนดบทลงโทษ กล่าวคือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใน หมวด 1  
ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 2 และหมวด 3  
ต้องพิจารณาว่า มีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและความร้ายแรง
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ส่วนบทลงโทษนั้น ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

มติ ครม. : มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ด้ารงต้าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ พ.ศ. .... ที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันจัดท้าขึ้น ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้น้าความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงคมนาคม 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่งให้ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้าเนินการแจ้ง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 
เรื่อง : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
สารัตถะ : สมช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ขอความเห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงาน จัดท้ายุทธศาสตร์หรือแผนงานด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือ  
การก้าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฯ ดังกล่าว
ต่อไป และยกเลิกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2558 และให้ใช้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แทน 

 2. มอบหมายส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน้ากราบบังคมทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
สมช. ได้น้าความเห็นของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปปรับร่างนโยบายฯ และแนวทางดังกล่าวแล้ว สรุปสาระส้าคัญ 

ดังนี้  
1. สาระส าคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

1.1 ส่วนท่ี 1 บทน้า (หลักการและเหตุผล กระบวนการจัดท้า) 
1.2 ส่วนท่ี 2 สถานการณ์และบริบทความมั่นคง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1.3 ส่วนท่ี 3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

1) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ให้ความส าคัญ ดังนี้ (1) กรอบแนวคิด  
(2) นิยามศัพท์ (3) ผลประโยชน์แห่งชาติ (4) วัตถุประสงค์แห่งชาติ (5) วิสัยทัศน์ (6) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
(7) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

2) ก าหนดประเด็นความมั่นคง 19 ประเด็น ดังนี้ (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (2) การข่าว
กลองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่งคง (3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สมช./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (5) การพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันประเทศ (6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 
จังหวัดชายแดนใต้ (8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (10) การป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด (11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต (12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 
(13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล (14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ (15) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (17) การศึกษาความมั่นคงทางพลังงาน 
(18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้้า และ (19) การรักษาความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. แนวทางขับเคลื่อนนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
2.1 ส่วนท่ี 4 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

จัดท้ายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และการก้าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและ แผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

2.2 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก (การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ) ก้าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

3. ล าดับขั้นตอนในการเสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อ ครม. ให้ความ
เห็นชอบแล้วชอบแล้ว ให้ทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) 
 
สารัตถะ : ส้านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ  
ค.ต.ป. คณะต่างๆ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) 

 2. เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นชอบของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขด้าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค .ต.ป. 
ดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินการต่อ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท้ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 
ซึ่งมีสาระส้าคัญตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 13 
(4) และข้อ 14 

2. ข้อกฎหมาย 
2.1 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 

ข้อ 13 (4) ก้าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จัดท้ารายงานผล
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งส้าเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย 

ข้อ 14 ก้าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ต้องจัดให้มี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอย่างน้อยปีละสองครั้ง แล้วรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สตน./สพบ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก้ากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะน้าไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน
และเสนอแนะมาตรการ ตลอดจนการปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก้ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของ
ส่วนราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
2.2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 การเสนอ

เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (1) เรื่องที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี มาตรา 6 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 ให้เป็นอ้านาจของรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง 

2.3 หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 16712 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2557 
เรื่องการก้าหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

(1) ให้ส่วนราชการจัดท้าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการ
ระบุว่าเรื่องท่ีเสนอได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่ก้ากับบริหารราชการแล้ว 

(2) ในการเสนอเรื่องดังกล่าว ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รองนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบและสั่งการ
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน้าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วมาด้วยทุกครั้ง เพื่อส้านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้น้ามาประกอบการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส้านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีขอ้ทักทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101060 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 50 และการประชุมรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมรัฐมนตรีอื่นที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นส้าคัญส้าหรับการติดตามผลการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เพื่อน้าไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมได้ให้ความส้าคัญต่อประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาค ดังนี้ 

1.1 ในเรื่องการแก้ไขปัญหาในคาบสมุทรเกาหลี เกือบทุกประเทศให้ความส้าคัญต่อประเด็นการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์และขีปนาวุธโดยเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค และเน้นย้้าว่าเกาหลีเหนือต้องปฏิบัติตามข้อมติคณะ
มนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมติที่ UNSC 2371 (2017) ของวันที่ 5 ส.ค. 2560 ทั้งนี้ บางประเทศสมาชิก
อาเซียนรวมทั้งไทย จีน รัสเชีย และแม้กระทั่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้ความส้าคัญต่อการเปิดช่องทางการติดต่อกับเกาหลีเหนือ
ไว้เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหากาต่าง ๆ ได้โดยสันติวิธี และอาเซียนได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ ในคาบสมุทรเกาหลี
ในวันที่ 5 ส.ค. 2560 ดังปรากฏก่อนข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงที่อ้างถึงข้างต้น โดยเน้นย้้าถึงความส้าคัญของการมี  
การเจรจาระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และแสดงความพร้อมของอาเซียนที่จะมีบทบาทสร้างสรรค์ในเรื่องนี้ 

1.2 สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยอาเซียนและจีนประสบความส้าเร็จในการรับรองแนว
ทางการจัดท้าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Framework of a Code of Conduct) ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานส้าหรับการเจรจา
จัดท้า Code of Conduct (COC) ต่อไป โดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 20 ที่จะมี
ขึ้นในวันท่ี 13 พ.ย. 2560 ที่กรุงมะนิลา 

2. ในส่วนของความร่วมมือในกรอบอาเซียน อาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก ประเทศต่าง 
ๆ เริ่มมองไปในอนาคตและเน้นย้้าในประเด็นที่อาเซียนจะต้องมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อน ได้แก่ (1) การส่งเสริม
ความเช่ือมโยงภายในอาเซียนเข้ากับยุทธศาสตร์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (Belt and Road Initiative)  
และข้อริเริ่ม Partnership for Quality Infrastructure ของญี่ปุ่น (2) การพัฒนาแนวความคิดเรื่องประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริม
แนวคิดภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม ความมั่นคงทางไซเบอร์  
การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตะวันออก (East Asia Economic community – EAEC) ในกรอบอาเซียนบวกสาม และ (3) การส่งเสริมความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ในพื้นที่อินโด-แปซิฟิก โดยมองมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเป็นพื้นที่เดียวกันทางยุทธศาสตร์ 

3. ไทยได้ย้้าบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริการจัดการชายแดนการร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งการ
ส่งเสริมแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียน ซึ่งเป็นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุ ดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 
และ 28 การส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยมที่ตั้งบนพื้นฐานของกฎกติกาสากลที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันพัฒนาและ
การจัดท้าหนังสือ “กฎบัตรอาเซียน” “ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2025 : มุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน” เป็นอักษร
เบรลล์ภาษาอังกฤษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหนังสือดังกล่าวให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อสะท้อนถึง
ความส้าคัญที่ไทยให้กับหลักการมุ่งหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้น 

4. ประเทศไทยได้รับการช่ืนชมว่าได้ท้าหน้าท่ีประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ อาเซียน-สหภาพยุโรปได้อย่างดี และ
ในช่วงการประชุมระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป ได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเรื่องความ
ตกลงปารีส ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับความท้าทายร่วมกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ดังรายละเอียดปรากฏ ในแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2018-2022 ซึ่งระบุแผนงานการขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสององค์การระหว่างประเทศในทุกมิติในอีก 5 ปีข้างหน้า  

5. ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองเอกสาระส้าคัญ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  
ครั้งที่ 50 ซึ่งไทยได้ริเริ่มและผลักดันประเด็นการสร้างความเช่ือมโยงระดับอนุภูมิภาค และกับประเทศนอกภูมิภาค  
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมแนวคิดภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม ความมั่นคงทางไซเบอร์  
การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน เป็นต้น 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามตาราง
ติดตามผลการประชุมฯ น้าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


