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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081159 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ 

2 ซ้าย เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา 
ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ 2 ซ้าย เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้้า 
สายใหญ่ 2 ซ้าย เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือ
กิจการอื่นท่ีมิใช่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าอย่างเต็มที่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรม 

เพิ่มมากข้ึน ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งท้าให้ทราบถึงปริมาณของน้้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้้า  
จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และกิจการอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก้าหนดทางน้้าชลประทานซึ่งได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 7 ก.ค. 2536 ก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 
5 ซ้าย ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ 2 ซ้าย เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวง 
ตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

2. ให้ทางน้้าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ 2 ซ้าย  
จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลสระยายโสม อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 27.530 ในท้องที่
ต้าบลเนินพระปรางค์ อ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย เป็นทางน้้าชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และการใช้น้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองแยกซอย 3 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย 
ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ 2 ซ้าย เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และ 
ให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081159 
 
เรื่อง : ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับส้านักงานเฝ้า

ระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่จับ 
จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงท่ีน้าเข้าและส่งออก 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย)  
กับส้านักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
ที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงท่ีน้าเข้าและส่งออก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 เห็นชอบและอนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ รวมทั้งให้ กษ. 

สามารถด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง (ตามข้อ 3.4) กรมประมงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ครอบคลุมความหมายที่ต้องการสื่อตามความตกลงทั้งสองประเทศและเป็นไปตามหลัก
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยเป็นการแก้ไขในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญ ซึ่งไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ให้ความเห็นชอบไว้ 
เช่น (1) บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทย ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขค้านิยามของผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า จากเดิม “ปลา กุ้ง กั้ง ปู 
หอยและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าดังกล่าวทั้งที่จับจากในธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง” เป็น “ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตา
เซียน หอย หมึก และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าดังกล่าว ทั้งที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง” (2) บันทึกความเข้าใจฯ 
ฉบับภาษาอังกฤษ ข้อ 7 แก้ไขข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จากเดิม “the Parties will take measures in 
accordance with the national legislation of Party States” เป็น “the Parties will take measures in 
accordance with the national legislation of their state” 

2. กษ. โดยกรมประมง และส้านักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ร่วมลงนามบันทึก
ความเข้าใจฉบับดังกล่าวที่ผ่านการแก้ไขแล้วเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี กษ 0514.5/6336 ลงวันท่ี 25 ต.ค. 2559) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือในการควบคุมความปลอดภัย
สินค้าสัตว์น้้า และการยอมรับความเท่าเทียมของระบบตรวจรับรองของ 
ทั้งสองหน่วยงาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ข้อกฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (13) บัญญัติให้ 

การเสนอเรื่องต่อ ครม. ให้เสนอได้เฉพาะเรื่องที่ ครม. มีมติให้เสนอ ครม. 
3.2 ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557 เห็นชอบการก้าหนดประเภทเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้เสนอ ครม. ซึ่งรวมถึงเรื่องเพื่อทราบตามกฎหมาย มติ ครม. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี 
มีค้าสั่งให้เสนอ ครม. ทราบ 

3.3 ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เกี่ยวกับการด้าเนินการจัดท้าหนังสือสัญญาหรือเรื่องเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ในกรณีที่มีความจ้าเป็น
จะต้องปรับปรุงถ้อยค้าหรือสาระส้าคัญของหนังสือสัญญาที่ ครม. ได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้สามารถด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบ
ภายหลังพร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

3.4 ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 2559 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
กรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับส้านักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์  (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย )  
ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าท่ีจับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่น้าเข้าและส่งออก 
โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือในการควบคุมความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้้า  
และการยอมรับความเท่าเทียมของระบบตรวจรับรองของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งอนุมัติให้รองอธิบดีกรมประมง 
(นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึก
ความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม . ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด้าเนินการได้  
โดยน้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) (ตามข้อ 3.3) 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081159 
 
เรื่อง : ขออนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ส้าหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564” 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้

1. อนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ส้าหรับช่วงปี  
พ.ศ. 2560 - 2564” 

2. เห็นชอบให้ สธ. ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดท้าแผนปฏิบัติการ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ส้าหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินการ เพื่อรายงานประจ้าปีต่อองค์การอนามัยโลก 

3. เห็นชอบให้ สธ. ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากองค์การอนามัยโลก
ตามเครื่องมือการประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมกับผู้เช่ียวชาญภายในประเทศ ภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สธ. รายงานว่า กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) มีสถานะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่

ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกทั่วโลกให้การยอมรับในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 58 ณ กรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2548 และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2550 เป็นต้นไป  
กฎอนามัยฯ มีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกรวมทั้งประเทศไทยในการพัฒนาสมรรถนะหลัก 8 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านกฎหมายและนโยบาย (2) ด้านการประสานงาน (3) ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค  
(4) ด้านการเตรียมความพร้อม (5) ด้านการสื่อสารความเสี่ยง (6) ด้านการพัฒนาบุคลากร (7) ด้านการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ (8) ด้านการปฏิบัติงานที่ช่องทางเข้าออก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และรักษาระดับ
สมรรถนะหลักของประเทศในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นจากภาวะอันตรายต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ (1) โรคติดเช้ือ (2) โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (3) อาหาร  
(4) สารเคมี (5) กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเจรจาและการค้าระหว่างประเทศ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการจัดท้าแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ .ศ. 2548 ส้าหรับช่วงปี  
พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมท้ังติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินการ 
เพื่อรายงานประจ้าปีต่อองค์การอนามัยโลก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยไม่จ้าเป็น 
2. ประเทศไทยได้จัดท้าแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 และได้รับการอนุมัติให้

ขยายระยะเวลาถึงปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง สธ. ได้แจ้งผลการด้าเนินการตามแผนพัฒนางานดังกล่าวให้องค์การอนามัยโลก
ทราบแล้ว องค์การอนามัยโลกจึงมีหนังสือลงวันที่ 22 เม.ย. 2558 แจ้ง สธ. ว่าการพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศ
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ เป็นกระบวนการพัฒนาตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องท้าการ
ประเมิน รักษาให้ยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งว่าทางองค์การอนามัยโลกจะต่อยอด
ความส าเร็จของไทยในเรื่องน้ีด้วยการสนับสนุนประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกให้
มีสมรรถนะหลักตามที่กฎอนามัยระหว่างประเทศก้าหนด ดังนั้น สธ. จึงมีความจ้าเป็นต้องเสนอแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศส้าหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 18 
หน่วยงาน และสามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามค่าเป้าหมายที่ประเทศไทยได้ก้าหนดไว้ 

3. สธ. ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค โดยส้านักระบาดวิทยาท้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) (คณะ
กรรมการฯ) โดยค้าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 878/2556 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกระทรวงและกรม ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 18 กระทรวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อด้าเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2548 (2005) โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2559 คณะกรรมการฯ 
ได้รับทราบว่าแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2559 และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการ (กรมควบคุมโรค) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท้าร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 ให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง สธ.  
(กรมควบคุมโรค) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ช่องว่าง
เสนอยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด เมื่อวันที่ 22 – 23 มิ.ย. 2559 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ส้าหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 ระหว่าง
วันท่ี 13 – 14 ก.ค. 2559 ซึง่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

4. ร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญอย่างต่อเน่ือง   

มีเป้าหมายเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายและภัยสุขภาพท่ีอาจน้าไปสู่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ 
4.2 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบการตรวจจับโรคและภัยสุขภาพให้มีความรวดเร็วและแม่นย า มีเป้าหมาย

เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพท่ีท้าให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด าเนินการควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ที่อาจน้าไปสู่การเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการ มีเป้าหมายเพื่อ
มีระบบสนับสนุนการด้าเนินงานและบริหารจัดการที่ดี สามารถสนับสนุนการด้าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2559 องค์การอนามัยโลกได้แจ้งให้ทุกประเทศสมาชิกทราบว่า องค์การอนามัยโลกได้
จัดท้าเครื่องมือการประเมินผลการด้าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากคณะผู้เช่ียวชาญจากภายนอกประเทศ
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญภายในประเทศโดยความสมัครใจ เพื่อให้ประเทศที่ขอรับการประเมินมีข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนา
สมรรถนะ จุดอ่อน และประเด็นท้าทายตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญภายนอกของ
องค์การอนามัยโลกในทุก ๆ 5 ปี เพิ่มเติมจากการประเมินตนเองประจ้าปีตามแบบสอบถามขององค์การอนามัยโลก  
ซึ่งจะช่วยในการพัฒนางานด้านอนามัยในอนาคต 

6. สธ. พิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการประเมินดังกล่าว โดยจะมีข้อมูลพื้นฐานของ
การพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ต่อไป และ สธ. ได้ด้าเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินดังกล่าว และได้
ประเมินสมรรถนะของไทยในเบื้องต้นตามแบบประเมินขององค์การอนามัยโลกพบว่า ส่วนใหญ่มีความพร้อม แม้มีบาง
ประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาในเชิงคุณภาพต่อไป แต่บางประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และ  
สหราชอาณาจักรยังได้รับผลการประเมินว่ามีบางประเด็นที่ยังต้องการการพัฒนาต่อไปเช่นกัน ทั้งน้ี สธ. ยืนยันว่าการ
ประเมินดังกล่าวขององค์การอนามัยโลก เป็นการประเมินเพ่ือการสร้างสรรค์ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
ประเทศแต่อย่างใด โดยจะเป็นการชี้แนะจุดที่ประเทศควรพัฒนา และตรวจสอบดูว่ามีประเด็นใดที่ประเทศไทยท าได้
ดีสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างหรือช่วยพัฒนาประเทศอื่น ๆ ได้ (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0420.8/4766 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559) ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สธ. ขอรับการ
ประเมินผลจากองค์การอนามัยโลกตามเครื่องมือการประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
ภายในประเทศภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่ สธ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081159 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาด้าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร  

ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 การเพิ่มปริมาณ 
น้้าต้นทุน 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาด้าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนา
แหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วนประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (งบกลาง)  
ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 
การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการเดือน ก.ย. 2559 เป็นสิ้นสุดโครงการเดือน ม.ค. 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 6 ต.ค. 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้ง ปี 2558/59 ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน 
จ้านวน 2,195 แห่ง วงเงินรวม 746,300,000 บาท (มาตรการที่ 6 การเพิ่มประมาณน้้าต้นทุน) โดยให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น โดยมี
ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558 – 30 เม.ย. 2559  

2. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 2559 ดังนี ้
2.1 อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้้าบาดาลขยายระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร

และการใช้จ่ายงบประมาณ จากวันท่ี 30 เม.ย. 2559 เป็นวันที่ 30 ก.ย. 2559 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ด้าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน จ้านวนท้ังสิ้น 223 แห่ง 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด้าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร 
ในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วนส้าเร็จตามเป้าหมาย และมีพื้นที่ที่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการด้ารงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีน้้าใช้อย่าง
มั่นคงตลอดเวลา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 ให้ ทส. รับความเห็นของ กษ. และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เกี่ยวกับการเร่งรัดการด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ทันฤดูแล้งปีต่อไป ส้าหรับการปรับเปลี่ยนสถานที่ด้าเนินงานโครงการฯ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นห้วงฤดูฝน  
ซึ่งมีบางพื้นที่ประสบภาวะน้้าท่วมจึงให้พิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้าเนินการเฉพาะที่สามารถด้าเนินการได้ ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการอ้านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ครั้งที่ 8/2559 
เมื่อวันท่ี 15 ก.ย. 2559 ได้มีมติ 

3.1 เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้้าบาดาลปรับเปลี่ยนสถานที่ด้าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลฯ  
จ้านวน 397 แห่ง โดยมีเหตุผลและความจ้าเป็น ดังนี้ 

3.1.1 เกษตรกรไม่มีความพร้อม เนื่องจากไม่มีผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นที่สาธารณะในการด้าเนินโครงการ 
3.1.2 ปรับให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการที่ ชป. และ กสก. ได้ส้ารวจความต้องการใช้น้้าเพื่อท้าการเกษตร 
3.1.3 มีการด้าเนินงานจากหน่วยงานอื่น 
3.1.4 สถานการณ์น้้าเปลี่ยนไป ปริมาณน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรต้องไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ช่ัวโมง หากไม่น้อยกว่านี้ไม่สามารถพัฒนาน้้าขึ้นมาใช้ และกระจายน้้าให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ 
3.1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลไปด้าเนินการในพื้นที่ ใหม่ที่มีความจ้าเป็นและ 

เกิดประโยชน์มากกว่า 
จากเหตุผลความจ้าเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก้าหนดระยะเวลาเพื่อเร่งรัดการด้าเนินการ ดังน้ี 
(1) เจาะบ่อน้้าบาดาลทั้งหมดที่เหลือ จ้านวน 539 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2559 
(2) การตรวจรับงาน ได้แก่ ต้องมีการสูบทดสอบปริมาณน้้าให้ได้ตามที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาลก้าหนดไว้ 

และติดตั้งเครื่องสูบน้้าบาดาล คาดว่าข้ันตอนการตรวจรับงานจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2559 
(3) การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2560 

3.2 ให้กรมทรัพยากรน้้าบาดาลส่งบัญชีรายชื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ด้าเนินโครงการดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอ้านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ในการบูรณาการให้สอดคล้องตามมาตรการ
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้้าน้อยหรือเพื่อการปศุสัตว์ และขอขยายระยะเวลาด้าเนินการจากเดือน ก.ย. 2559 เป็นเดือน 
ม.ค. 2560 รวมทั้งให้เร่งด้าเนินการขอกันเงินเหลื่อมปีกับ กค. โดยด่วน 

4. กรมทรัพยากรน้้าบาดาลมีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล  
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) จ้านวน 2,195 แห่ง 
วงเงินงบประมาณ 735.7630 ล้านบาท (สงป. ปรับลดวงเงินลงจากเดิมที่มีมติ ครม.) ได้ด้าเนินงานเจาะบ่อน้้าบาดาล
แล้วเสร็จ จ้านวน 1,656 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งแบ่งลักษณะการด้าเนินการ ดังนี้ 
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(1) เจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าและการแนะน้าการใช้งานระบบ (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล
ด้าเนินการเอง) จ้านวน 1,352 แห่ง ด้าเนินการแล้วเสร็จ 1,112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82 คงเหลือ 240 แห่ง 

(2) เจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าและการแนะน้าการใช้งานระบบ (กองบัญชาการกองทัพไทย) 
จ้านวน 108 แห่ง ด้าเนินการแล้วเสร็จ108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

(3) จ้างเอกชนจุดเจาะบ่อน้้าบาดาล จ้านวน 735 แห่ง ด้าเนินการแล้วเสร็จ 436 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 
คงเหลือ 299 แห่ง 

รวม จ้านวน 2,195 แห่ง ด้าเนินการแล้วเสร็จ 1,656 คงเหลือ 539 แห่ง 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ ทส. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081159 
 
เรื่อง : ทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  
และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 
โดยให้ ธ.ก.ส. ท้าความตกลงกับส้านักงบประมาณต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 ยังไม่ครอบคุลมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

เช่น ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ซึ่งประสบปัญหาราคาตกต่้าเช่นเดียวกับข้าวเปลือกหอมมะลิ และได้มี
การเรียกร้องขอให้รัฐบาลก้าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ 

2. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้พิจารณาทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข้าวเปลือก และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 และมีมติเห็นชอบให้ขยายการด้าเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือก  
หอมมะลิ (ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15) ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ในทุกพื้นที่ ดังนี ้

2.1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 
 (1) พ้ืนที่ด าเนินการ ให้ขยายพื้นท่ีและชนิดข้าวตามโครงการฯ ดังนี้ 

 1) พื้นที่ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิทุกจังหวัด (ขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15) ทั่วประเทศ จากเดิม
ก้ าหนดเฉพาะใน เขตพื้ นที่  23  จั งหวัด  ได้ แก่  ภาค เหนือ  3  จั งหวัด  คื อ  เ ชียง ใหม่  เ ชียงราย  พะ เยา 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2) พื้นที่ปลูกข้าวเปลือกเจ้านาปี และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 
 (2) เป้าหมาย ให้ ธ.ก.ส. จ่ายสินเช่ือการขายผลิตผลเพิ่มเติม โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขตพื้นที่  

23 จังหวัด และนอกเขตพื้นที่ เป็นหลักประกัน จ้านวนประมาณ 2 ล้านตัน ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกปทุมธานี 1 

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

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานใน 
การเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นหลักประกัน จ้านวนประมาณ 1 ล้านตัน 
 (3) ก าหนดวงเงินสินเชื่อต่อตัน 

 1) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตพื้นที่ 23 จังหวัด ก้าหนดวงเงินสินเช่ือและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก 
เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในเขตพื้นท่ี 23 จังหวัด 

 2) ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 
ของราคาตลาด โดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าในปัจจุบันที่ประมาณตันละ 7,800 บาท วงเงินสินเช่ือต่อตัน 
7,000 บาท 

 3) ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ในปัจจุบันที่ประมาณตันละ 8,700 ตัน 
วงเงินสินเชื่อต่อตัน 7,800 บาท 

 (4) ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการฯ เช่นเดียวกับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จึงให้ค่าตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ  
ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่ วมโครงการ ในวันเบิกรับเงินกู้  
1,000 บาท และจ่ายเพิ่มอีกตันละ 500 บาท ในวันที่ไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 (5) กรณีเมื่อครบก้าหนดไถ่ถอนหากราคาข้าวเปลือกในตลาดต่้ากว่าวงเงินสินเช่ือต่อตัน ให้ ธ .ก.ส. 
พิจารณาขยายระยะเวลาไถ่ถอนและช้าระคืนออกไปไม่เกิน 3 เดือน และให้มีคณะกรรมการระบายข้าว ประกอบด้วย 
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ด้าเนินการระบายข้าวเปลือกที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว หากเกิดภาระส่วนต่าง
ระหว่างราคาที่โครงการก้าหนดในการให้สินเชื่อกับราคาจากการระบาย รัฐบาลจะชดเชย ส่วนต่างดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. 

2.2 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวเปลือก
เจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยใช้
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
การผลิต 2559/60 โดยก้าหนดจ่ายให้แก่เกษตรกร ตันละ 2,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกินกว่าที่ให้กับข้าวหอม
มะลิไม่เกิน 12,000 บาทต่อครัวเรือน ทั้งรายที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2559/60 และไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีกับให้เกษตรกร ระยะเวลาด้าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 
พ.ย. 2559 ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2560 

2.3 กรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการเพ่ิมเติม รวม 18,041.00 ล้านบาท ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. ส้ารอง
จ่าย โดยชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 (FDR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา
ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันอัตรา FDR เท่ากับร้อยละ 1.225 ต่อป)ี จ้าแนกรายละเอียด ดังน้ี 
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(1) สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก    8,797.48 ล้านบาท 
1) วงเงินสินเชื่อ      7,096.00 ล้านบาท 
2) ค่าเตรียมข้าวข้ึนยุ้งและค่าฝากเก็บ    1,500.00 ล้านบาท 
3) ค่าชดเชยต้นทุนเงิน        130.52 ล้านบาท 
4) ค่าบริหารโครงการ (ร้อยละ 2 ระยะเวลา 6 เดือน)       70.96 ล้านบาท 

(2) เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว  9,243.51 ล้านบาท 
1) ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว  9,034.96 ลา้นบาท 
2) ค่าชดเชยต้นทุนเงิน        201.03 ล้านบาท 
3) ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.           7.53 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ให้ มท. กษ. และ ธ.ก.ส. พิจารณาส้ารวจยุ้งฉางของเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าโครงการฯ ร่วมกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามที่ พณ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081159 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลนครสวรรค์ตก อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลนครสวรรค์ตก อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเพื่อสร้างทางหลวง
ชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนไกรลาศ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนไกรลาศ 

เป็นโครงการก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงถนน คือ ช่วงแรกระยะทางประมาณ 900 เมตร  
เป็นถนนเดิม ก้าหนดให้ปรับปรุงเป็นถนนที่มีเขตทางกว้าง ประมาณ 17.00 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.25 เมตร  
ทางเท้ากว้างด้านละ 2.00 เมตร และช่วงที่สองระยะทางประมาณ 950 เมตร เป็นถนนตัดใหม่ เขตทางกว้างประมาณ 
20.00 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ทางเท้ากว้างด้านละ 3.00 เมตร มีระยะทางรวมประมาณ 1.850 กิโลเมตร 
มีทรัพย์สินท่ีต้องเวนคืนแบ่งเป็นที่ดิน ประมาณ 170 แปลง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 309 รายการ ต้นไม้และ
พืชผล ประมาณ 47 รายการ รวมผู้ถูกเวนคืนท้ังหมด 352 ราย 

2. ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลนครสวรรค์ตก 
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2555 เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 กับถนนไกรลาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 27 พ.ย. 2555 มีก้าหนดสี่ปี ตั้งแต่วันท่ี 28 พ.ย. 2555 
และสิ้นสุดระยะเวลาใช้บังคับวันที่ 27 พ.ย. 2559 

3. โดยที่โครงการดังกล่าวยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการท้าสัญญาซื้อขายและการจ่ายเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน ซึ่งได้มีการท้าสัญญาซื้อขาย เมื่อวันที่ 14 – 15 ก.ค. 2559 จ้านวน 352 ราย ปรากฏว่า 
มีผู้ถูกเวนคืนมาตกลงท้าสัญญาซื้อขาย จ้านวน 214 ราย และยังไม่มาตกลงท้าสัญญาซื้อขาย จ้านวน 138 ราย ทั้งนี้  
ในส่วนของผู้ที่ยังไม่มาตกลงท้าสัญญาซื้อขายนั้น เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้ถูกเวนคืนได้ ผู้ถูกเวนคืนบางราย  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร
และการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อยู่ต่างประเทศ กรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ถูกเวนคืนบางรายอยู่ในรูปนิติบุคคลและผู้ถูกเวนคืนบางรายไม่ยอมมาท้าสัญญา
ซื้อขาย จึงท้าให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่อาจด้าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายใน
ระยะเวลาใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ กรอบวงเงินในการด้าเนินโครงการแบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ประมาณ 104 ล้านบาท ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ 100 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 24.5 และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
กับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548 แล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  

ในท้องที่ต้าบลนครสวรรค์ตก อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ก้าหนด เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มี
สิทธิเข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อท้าการส้ารวจและทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ก่อนด้าเนินการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 กับถนนไกรลาศ ซึ่งจะเป็นการอ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็น
กิจการสาธารณูปโภค โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทาน  
แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือ
จ้านวนเงินค่าตอบแทนที่ทางราชการก้าหนดให้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของ
กฎหมายได้ต่อไป ท้ังนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาก่อสร้างทางสายต่างๆ โดยขอให้กระทรวงคมนาคม 
(กรมทางหลวงชนบท) ให้ความส้าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย  
เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลนครสวรรค์ตก 
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081159 
 
เรื่อง : ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลางและคณะกรรมการ กรอ. 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 ณ จังหวัดชลบุรี 
 
สารัตถะ : สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีและภาคเอกชน เสนอ ครม. ดังนี ้

 1) รับทราบผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลางและคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง) 
เมื่อวันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2559 

 2) เห็นชอบตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิดฯ) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ด้าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการด้าเนินการให้ สศช. ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สศช. รายงานว่าในการประชุมหารือร่วมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิดฯ) ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลางและ คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวัน
พุธที่ 12 ต.ค. 2559 มีผลประชุมและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิดฯ) ดังนี ้

ผลการประชุม/รายละเอียดและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.1 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

 - รับทราบความคืบหน้าการด้าเนินโครงการฯ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางราง 
และการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ข้ันท่ี 3 

 - มอบหมายให้ คค. เร่งรัดการด้าเนินงานภายใต้โครงการฯ 
 - มอบหมายให้ สศช. เร่งรัดขับเคลื่อน EEC สู่การปฏิบัติตามขั้นตอนโดยรายงานผลการด้าเนินงาน 

ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย 
1.2 การขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปการตลาดผลไม้  

ภาคตะวันออก (ปี 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “มหานครผลไม้”  

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

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลางและคณะกรรมการ 
กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่จังหวัดจันทบุรีในปี 2560 
 - มอบหมายให้ มท. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับยุทธศาสตร์ฯ ไปขับเคลื่อน 

ผ่านกระบวนการจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดตามแนวประชารัฐ และให้ มท. ประสานส้านักงบประมาณ (สงป.) 
ร่วมพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “มหานครผลไม้” ที่จังหวัดจันทบุรีในปี 2560 

1.3 โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์อบรมเทคโนโลยีชั้นสูง 
 - มอบหมายให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับ รง. ดท. สปง. และหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนบูรณาการเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและทักษะแรงงานไปสู่ขั้นสูงโดยค้านึงถึงความ
ต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 

1.4 การเร่งรัดพัฒนาถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลช่วงทางหลวงชนบท สาย รย.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 – เลียบหาดแม่ร้าพึง อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้แล้วเสร็จในปี 2560 

 - มอบหมายให้ คค ร่วมกับ ทส. จัดท้าแผนปรับปรุงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกฯ โดยค้านึงถึงการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวท่ีส้าคัญของประเทศ รวมทั้งการ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเส้นทางที่ด้าเนินการดังกล่าวด้วย 

1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายล้าและผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็น ASEAN GATEWAY 
 - มอบหมายให้ คค. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กค. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการ  
 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายล้าและผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็น ASEAN GATEWAY 
 (2) เร่งรัดการต่ออายุสัมปทานของภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานท่าเรือและติดตามภาคเอกชนที่ได้รับ

สัญญาสัมปทานให้ด้าเนินการตามกฎหมาย  
 (3) แก้ไขประกาศกรมศุลกากรตามความเหมาะสมเพื่อให้เอื้อต่อการขนส่งสินค้าแบบถ่ายล้าและผ่านแดน 

1.6 การเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุรี (แยกกระทิงลาย) บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3 (ระยอง)  

 - มอบหมายให้ คค. เร่งรัดโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร รวม
สะพานข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุรีฯ 

1.7 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้แก่ (1) โครงการผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าประแสร์ – หนองค้อ – บางพระ 
และ (2) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง 

 - มอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ ทส. ด้าเนินการตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น
เร่งด่วนของโครงการตามที่ภาคเอกชนเสนอก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน รวมทั้งให้มีการติดตาม
ประเมินผลความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ 
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มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง) เมื่อวันพุธท่ี 12 ต.ค. 2559 

2. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับไปด้าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการด้าเนินการให้ สศช. ทราบต่อไป 
 


