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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันของประเทศ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2557 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2557 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
การแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 15 ก.ย. 2559 มีมติรับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  
น ารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ส าหรับสิ้นปีสินสุดวันที่ 
30 ก.ย. 2557 ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ ครม.  

2. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2557 และงบแสดงผล
การด าเนินงานทางการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศแล้ว เห็นว่า งบการเงินนี้ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ดังนี ้

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- สินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2557 364.42 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2556 364.95 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลงลดลง (0.53) ล้านบาท 
- หนี้สิน ปีงบประมาณ 2557 0.0075 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2556 21.78 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลงลดลง (21.7725) ลา้นบาท 
- สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน ปีงบประมาณ 364.42 ล้านบาท ปีงบประมาณ 343.17 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 21.25 ล้านบาท 
2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

- รวมรายได้ ปีงบประมาณ 88.98 ล้านบาท ปีงบประมาณ 116.37 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงลดลง 
(27.39) ล้านบาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕57 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2557 67.73 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2556 110.05 ล้านบาท 
- รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ปีงบประมาณ 2557 21.25 ล้านบาท ปีงบประมาณ 6.32  

ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 14.93 ล้านบาท  
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายหลักของกองทุนฯ เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐโดยเป็นลักษณะเงินจ่าย 

ขาดที่กองทุนฯ จัดสรรให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ระเบียบ กษ. ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

ของประเทศ พ.ศ. 2548 ข้อ 14 วรรคสาม ก าหนดว่า เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ดังนั้น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่า ยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบแล้วมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีได้รับ
ทราบต่อไป 

2. รายได้และค่าใช้จ่ายจากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 ดังนี้ 
รายได้ จ านวนเงินรวม 88.978 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย จ านวนเงินรวม 67.733 ล้านบาท และรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้ 
จ่ายสุทธิ 21.246 ล้านบาท 

3. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินของกองทุน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธ ท่ี 7 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2559 และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2559 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2559 และแนวโน้ม 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ดัชนีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

4.63 จากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตสินค้าส าคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน แม้ว่าดัชนีราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย  ร้อยละ 1.17 ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 
มันส าปะหลัง  

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน ต.ค. 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 1.17 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลัง และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา 
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 9.38 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน  
ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 5.87 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
และสับปะรดโรงงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.85 สินค้าส าคัญ 
ที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ ามัน สินค้าส าคัญ  
ที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน และมังคุด 

ในเดือน พ.ย. 59 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. 59 สินค้าส าคัญที่ออกสู่ตลาด
มากในเดือน ต.ค. 59 ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต 
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : การจัดท าความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบร่างความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน (Trade 
Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Ukraine) 

2. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก รมว.พณ. ลงนามในร่างความตกลงทางการค้าระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน (Trade Agreement between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of Ukraine) ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษายูเครน 

3. หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดผลประโยชน์ของไทยของเอกสารทั้งสามฉบับดังกล่าว 
ขอให้ ครม. มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก 

4. มอบหมายให้ กต. ออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ส าหรับการลงนามในร่างความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน 

5. มอบหมายให้ กต. ด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตภายหลังจากที่ รมว.พณ. ลงนามในความ 
ตกลงฯ เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พณ. รายงานว่า ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2551 เห็นชอบร่างความตกลงทางการค้าระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ลงนามในร่างความตกลง
ดังกล่าว 

2. ในการหารือระหว่าง รมว.พณ. กับเอกอัครราชทูตแห่งยูเครนประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. Andrii Beshta) 
เมื่อวันท่ี 14 มิ.ย. 2559 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะน าร่างความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งยูเครนมาพิจารณาอีกครั้ง 

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

เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับยูเครน
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีทวิภาคีที่เป็นรูปธรรมในการ
พัฒนาความร่วมมือทางการค้าและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถ
ขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันในอนาคต ตลอดจนขยายการส่งออกไปสู่
ตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. พณ. โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง ในเดือน มิ.ย. 
และ พ.ย. 2559 ได้แก่ กต. กษ. กค. อก. ธปท. สกท. และ สศช. ซึ่งไม่ขัดข้องต่อร่างความตกลงดังกล่าว 

ในการนี้ กต. (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) เสนอให้ตัดเนื้อหาในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลัก 
ประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment) และการส่งเสริมหรือคุ้มครองการ
ลงทุน และเห็นว่าร่างความตกลงฉบับน้ีเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนการลงนาม แต่ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาท่ีต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากได้ตัดเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ตามหลักประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment) และการส่งเสริมหรือ
คุ้มครองการลงทุนออกจากร่างความตกลงฯ จึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือที่กระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และให้ ครม . มอบหมายให้ กต. จัดท าหนังสือ 
มอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามด้วย 

4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ปรับแก้ไขร่างความตกลงฯ และจัดส่งให้ยูเครนพิจารณาอีกครั้งเมื่อเดือน 
ก.ค. 2559 และเมื่อเดือน พ.ย. 2559 กต. แจ้งว่า รัฐบาลยูเครนได้เห็นชอบร่างความตกลงฯ ที่ปรับแก้ไขโดยฝ่ายไทย
แล้ว 

5. ไทยและยูเครนมีแผนที่จะจัดให้มีการลงนามในร่างความตกลงฯ ในช่วงการเดินทางเยือนประเทศไทยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนในเดือน ธ.ค. 2559 ซึ่งร่างความตกลงฯ มีสาระส าคัญครอบคลุม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

5.1 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนการ
เยือนของคณะผู้แทนและนักธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทางการค้า และการแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งการ
จัดตั้งธุรกิจ (เปิดที่ท าการสาขาขององค์กรการค้าต่างประเทศ บริษัท ส านักงาน ธนาคาร และสถาบันด้านการพาณิชย์) ใน
ทั้งสองประเทศ โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในและข้อบังคับของแต่ละประเทศ 

5.2 ส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกันผ่านทางการร่วมลงทุน (Joint venture) 
ในตลาดของทั้งสองประเทศและในประเทศท่ีสาม 

5.3 จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) โดยมี รมว.พณ. ของไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของยูเครนเป็นประธานร่วม คณะกรรมการร่วมทางการค้า  
จะเป็นกลไกในการปฏิบัติตามความตกลงฯ ของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการพบปะหารือกันปีละครั้งหรือตามก าหนดเวลา  
ที่จะตกลงกัน 

5.4 ข้อพิพาทจะระงับโดยการปรึกษาหารือและการเจรจาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งยูเครน 
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5.5 ความตกลงฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 5 ปี 
6. ผลกระทบ ยูเครนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 45 ของไทย การค้าระหว่างไทยและยูเครนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 

2558 มีมูลค่าการค้ารวม 429.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 62.98 ร่างความตกลงทางการ
ค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครนจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับ
ยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีทวิภาคีที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า และลด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายมูลค่า
การค้าระหว่างกันในอนาคต ตลอดจนขยายการส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออก 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน  

จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีทวิภ าคีที่เป็น
รูปธรรมในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันในอนาคต ตลอดจนขยายการส่งออกไปสู่
ตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออก จึงไม่ขัดข้องต่อการจัดท าความตกลงดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงทางการค้า
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครนในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม .  
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (เ ช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ) และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ใช้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศตามห้วงระยะเวลา  
ของแผนฯ ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. หลักการของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 โดยสอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และเช่ือมต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยน าประเด็นการพัฒนาด้านสุขภาพมาเน้นหนักและขยายให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางรากฐานของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปีให้เข้มแข็ง เพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. สถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 
กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จากประเด็นสถานการณ์และปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาสุขภาพ จ าเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมรองรับและเผชิญกับสภาพปัญหา ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
รับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง  

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

เพื่อวางรากฐานให้ระบบสุขภาพเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ ส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และยั่งยืน 
พันธกิจ : เสริมสร้าง สนับสนุน และประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 

นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

เป้าประสงค์ : 1) ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  
ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง  

 2) คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร 
 3) เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

ได้อย่างสะดวก เหมาะสม 
 4) มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
 5) มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก 

- เสริมสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร 
- พัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายและกฎหมายด้านสุขภาพตามหลัก Health in All Policy 
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- พัฒนาระบบเพื่อจัดการกับปัจจัยท่ีก าหนดสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความชอบธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสุขภาพ 
- จัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
- เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยบริการทุกระดับ 
- พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตร 
- สร้างระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) และการลดปัญหาการฟ้องร้อง 
- พัฒนาระบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการ

พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

- พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการบูรณาการ 
- เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
- สร้างกลไกการสื่อสารและภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 
- สร้างระบบธรรมาภิบาลและการจัดการความรู้ 
- ส่งเสริมระบบการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
- พัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศ 
- เสริมสร้างกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูล 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
- สร้างและพัฒนากลไกการดูแลด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ ให้มี S A F E 

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัต ิ
สธ. ได้ก าหนดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนฯ และจัดตั้ง

คณะกรรมการก ากับทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อก ากับการด าเนินงาน ติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะและต่อเนื่อง และจัดท าระบบการรายงานให้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะน าไปใช้ 

เป็นกรอบแนวทางช้ีน าการพัฒนาด้านสุขภาพในระยะ 5 ปี ให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่ สธ. เสนอ 
 
  



10 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับ
ดูแลเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องปฏิบัติ และปรับปรุงบทก าหนดโทษตามมาตรา 125 ให้สอดคล้องฐานความผิด
ตามมาตรา 40 รวมทั้งก าหนดความผิดตามมาตรา 120/6 ให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาภายใต้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2557 มอบหมายให้ ธปท. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

โดยมีหน้าที่ครอบคลุมถึงการออกเกณฑ์ก ากับดูแลการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริหาร ติดตามและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงการสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหา ส่วนงานด้านการก ากับนโยบายและการก ากับในฐานะ 
ผู้ถือหุ้นยังคงเป็นของ กค. 

2. เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. ดังกล่าว กค. จึงมีค าสั่งกระทรวงการคลังที่ 433/2558 เรื่อง มอบหมายให้ 
ธปท. ก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และค าสั่งกระทรวงการคลังที่ 434/2558 เรื่อง มอบหมายให้ สศค. ก ากับ
ดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2558 โดยแบ่งแยกอ านาจการก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 ด้าน
ให้ชัดเจน ดังนี้ (1) การก ากับดูแลความมั่นคงโดย ธปท. (2) การก ากับนโยบายโดย สศค. และ (3) การก ากับในฐานะผู้
ถือหุ้นโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค. เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถด าเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง 

3. ต่อมา กค. และ ธปท. ได้มีความเห็นร่วมกันว่าการให้ ธปท. ก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจดังกล่าว 
มีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก./กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร และสนับสนุนการลงทุนต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 ไม่สามารถน าหลักเกณฑ์ความมั่นคงของ ธปท. มาบังคับใช้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ เนื่องจาก 
มีเนื้อหาที่แตกต่างจากท่ีกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด 

3.2 ขาดการก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหากรณีเงินกองทุนต่ ากว่าที่ก าหนด (Prompt Corrective 
Action: PCA) และกรณีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (Prompt Preventive Action: PPA) ที่เหมาะสมกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ท่ีมีเอกชนเป็นเจ้าของและไม่ได้มีพันธกิจในการเติมเต็มช่องว่าง
ทางการเงินในระบบสถาบันการเงินไทยเช่นเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

3.3 ไม่สามารถน าบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ก ากับดูแลของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงินฯ มาใช้ได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ ชัดเจน 
ดังนั้น จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ ในหมวดการก ากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ ธปท. สามารถก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2557 ดังนี ้

1) ไม่สามารถน าหลักเกณฑ์ความมั่นคงของ ธปท. มาบังคับใช้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ เนื่องจาก
มีเนื้อหาที่แตกต่างจากท่ีกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด  

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ธปท. สามารถน าหลักเกณฑ์ความมั่นคงของ ธปท. มาบังคับ
ใช้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ แม้จะมีเนื้อหาที่แตกต่าง
จากท่ีก าหนดในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

2) ขาดการก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหากรณีเงินกองทุนต่ ากว่าที่ก าหนด (Prompt Corrective 
Action: PCA) และกรณีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (Prompt Preventive Action: PPA) ที่เหมาะสมกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีการก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหากรณีเงินกองทุนต่ า
กว่าที่ก าหนด (PCA) และกรณีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (PPA) ที่เหมาะสมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

3) ไม่สามารถน าบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ก ากับดูแลของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงินฯ มาใช้ได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ ชัดเจน 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีการก าหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ก ากับ
ดูแลตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ ไว้ชัดเจน 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ ดังกล่าวเป็นการน าแนวทางการก ากับดูแลธนาคาร
พาณิชย์มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการที่สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ ท้ังนี้ ธปท. จะสามารถก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีประสิทธิภาพและครบถ้วน 
โดยจะส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสยิ่งข้ึน 
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5. ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ได้ก าหนดให้มีการออกกฎหมายล าดับรอง จ านวน 5 ฉบับ โดยจะมีผลบังคับใช้
เมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ภายใน 60 วัน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อ
ด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นแนวทางที่ดีในการน า

แนวทางการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีรัฐบาล
เป็นเจ้าของ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดี การก ากับดูแลของ ธปท. ที่อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามนั้น เห็นควรอย่างยิ่งว่า ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของสถาบันการเงิน
เฉพาะนั้นๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร และสนับสนุนการลงทุนต่างๆ ในการนี้ กษ. จึงเห็นควร
ให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่ กค. เสนอ 
3. ให้ กค. รับความเห็นของ กษ. สงป. สศช. และ สลค. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าน้ าปาด เพื่อก่อสร้างตลาดค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523  
ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่  
ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

1.1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าน้ าปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ 
ท้องที่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าปาด เพื่อปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่ 
ท้องที่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รายงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 ก.ค. 2523 ได้ก าหนดมาตรการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ของ

ส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่เสียก่อน จึงจะเข้าไป
ด าเนินการได้ 

2. จังหวัดอุตรดิตถ์ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าปาดเพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ 
ท้องที่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 99 ไร่ 0 งาน 48 ตารางวา ซึ่งตามข้อเท็จจริง 
การก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ได้มีการก่อสร้างในขณะที่ได้ยื่นเรื่องราวค าขออนุญาตไปแล้ว ก่อนได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และขอใช้พื้นทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าปาด เพื่อปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่
ท้องที่ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อท่ีรวม 95ไร่ 1 งาน 90 ตารางวาซึ่งพื้นที่ขออนุญาตดังกล่าว
ติดอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Zone C) โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดไว้  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การพัฒนาด่านชายแดนให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและ
ส่งเสริมด่านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวได้
มาตรฐานสากล เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามข้อเท็จจริงฺ เส้นทางถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่ ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้แต่อย่างได ส าหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเนื่องจากมีแผนการขยายเส้นทางคมนาคม 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งท่ี 2/2558 ในวันพุธท่ี 8 ก.ค. 2558 เรื่อง การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ (ที่เสื่อมโทรม) เพื่อพัฒนาด่านชายแดนให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน
การบริการโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสากล (กกร.) ซึ่งท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

3.1) เห็นชอบในหลักการพัฒนาจุดผ่านแดนให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน 
การบริการโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสากล 

3.2) มอบหมายให้ ทส. เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ มท . คค. กต. และ สมช.  
รับไปพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาจุดผ่านแดงถาวรบ้านห้วยโก๋นและจุดผ่าน  
แดนถาวรภูดู่ โดยให้ค านึงถึงขนาดความต้องการใช้พื้นที่ความพร้อมของงบประมาณและบุคลากร ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลาดจนความมั่นคงของประเทศอย่างรอบด้าน โดยในระยะแรกให้เร่งแก้ไขปัญหา 
การใช้พื้นที่ท่ีท าการจุดผ่านแดนและถนนท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้ถูกต้องก่อน 

4. ที่ผ่านมา ทส. ได้เสนอเรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 
2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วค าสั่งให้ส่งเรื่อง
คืน ทส. เพื่อพิจารณาจัดท าข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เหตุผลความจ าเป็นท่ี
ต้องขอผ่อนพันมติคณะรัฐมนตรีของแต่ละหน่วยงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และข้อมูลอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมป่าไม้ได้ประสานจังหวัดเพื่อพิจารณาจัดท าข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น แต่ยังไม่ได้รับ
รายงานจากจังหวัด ส าหรับมาตรการแก้ไขปัญหาที่ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต และได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อย หรืออยู่ระหว่างด าเนินงานโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ในภาพรวมนั้น ทส. จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายหลังเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ครบถ้วนแล้ว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบให้ ทส. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2523 (เรื่อง การเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้จังหวัดอุตรดิตถ์ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าปาด  
เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ และปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น – ด่านภูดู่ และให้ ทส. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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2. ให้ ทส. (กรมป่าไม้) พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 เร่งรัดการตรวจสอบการเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมด 

ที่ยังมิได้ขออนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ให้ครบถ้วนทุกกรณีในภาพรวมของทั้งประเทศและประสานกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าว เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติใช้พื้นที่  
ป่าไม้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้มีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.3 ก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นไปอย่าง
ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีป่าไม้ทุกประเภทก่อนได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ 

- บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน 
พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนกว้างที่สุดสี่ร้อยเมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส ารวจ
และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามโครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 
สายเชียงใหม่ – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอตามรายงานของกรมทางหลวงชนบทว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – บรรจบ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน เป็นเขตทางขยาย ผ่านท้องที่ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม. 42 + 300 – กม. 42 + 900 รวมระยะทาง 0.600 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน พัฒนาและส่งเสริม  
ด้านการผลิต การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับนานาชาติในภูมิภาคอื่น เสริมโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้น และลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพ้ืนท่ีภูเขาและแนวทางคดเคี้ยว ซึ่งจะท าการก่อสร้างขยายทางพร้อมปรับปรุงด้านเรขาคณิต
ของทางให้ผู้ใช้ทางมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น 
อยู่บ่อยครั้ง โดยมีทรัพย์สินที่จะถูกแนวทางหลวงตัดผ่าน ประกอบด้วยที่ดินประมาณ 11 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ  
8 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 5 ราย 

 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ 
การขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การด าเนินการโครงการดังกล่าวมีกรอบวงเงินหรือกรอบประมาณการส าหรับวงเงินก่อสร้างประมาณ 650 
ล้านบาท (บรรจุไว้ในแผนเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2560) ส่วนวงเงินในการด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 
3,540,000 บาท ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  

เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน 
พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนด าเนินการ
ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน  
ในท้องที่ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ
การขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ  
กษ. (ชป.) แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจ
ราคาหรือจ านวนเงิน ค่าทดแทนที่ทางราชการก าหนดให้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไปได้ ทั้งนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาก่อสร้างทางสายต่างๆ โดยขอให้ คค .  
ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหา 
เรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



18 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือม
ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กับท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง

ชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กับท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ เนื่องจากโครงการ
ก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งด าเนินการโดยกรมเจ้าท่ า แต่ในส่วนของ 
การก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรือนั้น คค. ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ด าเนินการในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นถนนที่สามารถเช่ือมโยงระบบเครือข่ายการคมนาคมและ  
การขนส่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและมีความคุ้มค่า 
ในการด าเนินการ โดยลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวมประมาณ 0.309 กิโลเมตร เขตทางกว้างประมาณ 20.00 เมตร โดยก่อสร้างเป็น  
3 รูปแบบ มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 5 แปลง (ประมาณ 3 ไร่ ) มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ  
600 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 63 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณในการเวนคืน
ประมาณ 13 ล้านบาท และงบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 50 ล้านบาท 

2. ดังนั้น เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ 
การขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชกฤษฎี กาก าหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พ.ศ. .... 

3. การด าเนินการตามโครงการนี้ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการฯ  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว โดยประชาชนที่เข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  

ในท้องที่ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่าการเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  
จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  
กับท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ในท้องที่ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. (ชป.) แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการก าหนดให้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ 
รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ ทั้งนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาก่อสร้าง
ทางสายต่างๆ โดยขอให้ คค. (กรมทางหลวงชนบท) ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ า 
ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลในเมือง ต าบลเหนือเมือง ต าบลรอบเมือง 

และต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลในเมือง ต าบลเหนือเมือง ต าบลรอบเมือง และต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ง2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและ  

ขยายทางหลวงชนบท สาย ง2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด ช่วงทางหลวงหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ) 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด – มหาสารคาม) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองและรองรับ
การเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง
ในชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด าเนินการและหากพิจารณาถึงผลประโยชน์
ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โครงการก็จะมีความเหมาะสม  
มากขึ้นอีก โดยลักษณะของโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ง2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด 
เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร มีพื้นท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 308 แปลง มีอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 99 แห่ง ใช้งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 137.00 ล้านบาท และใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างประมาณ 343.77 ล้านบาท 

2. ดังนั้น เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และเพื่อให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจที่ดินหรืออสังหาริ มทรัพย์อย่างอื่น และ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลในเมือง ต าบลเหนือเมือง ต าบลรอบเมือง และต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ 
การขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
3. การด าเนินการตามโครงการนี้ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการฯ  

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว โดยประชาชนที่เข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลในเมือง ต าบลเหนือเมอืง 
ต าบลรอบเมือง และต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก.  
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2560 - 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาฯสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 – 2556 สิ้นสุดลงเมื่อปี 2556 พม.  

จึงได้จัดท า (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559 และ 
วันท่ี 29 ส.ค. 2559 โดย (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

2. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก และตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 

- วิสัยทัศน์ สถาบันครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- พันธกิจ 1) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้มีบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม
และมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 2) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีหลักประกันมั่นคง และได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 3) พัฒนา
กลไกและเครือข่ายการท างานด้านครอบครัวให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครอบครัว 

- เป้าหมายหลัก 1) สมาชิกของครอบครัวมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม 

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

ส่งเสริมให้ครอบครัวมีหลักประกันมั่นคง และได้รับสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง พัฒนากลไกและเครือข่ายการท างานด้านครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครัว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จริยธรรม และสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น 2) ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ทุกด้าน ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน/อาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน 
คมนาคมสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วมและครอบครัวลักษณะเฉพาะได้รับการดูแลและสวัสดิการที่เหมาะสม 3) กลไก
การท างานด้านครอบครัวทุกระดับ สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการนโยบายการพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสู่  
การปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม 4) ครอบครัวสามารถรู้เท่าทันสื่อ ใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 2) สัดส่วนครัวเรือน 
ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

2.2 ยุทธศาสตร์นโยบายฯ ประกอบด้วย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของครอบครัว แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมให้ครอบครัว 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดี 2) ส่งเสริมครอบครัวด าเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม 3) ส่งเสริมให้
ครอบครัวด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กค./กก./กษ./มท./ศธ./สธ./
วธ./ดท./กรมประชาสัมพันธ์/อปท./กทม. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันความมั่นคงครอบครัว แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมให้มีการจัด
สวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ส่งเสริมการออมในครอบครัว 4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีการเรียนรู้และความปลอดภัยส าหรับครอบครัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กก./พม./กษ./มท./สธ./ศธ./ยธ./โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด/ดท./ตช./อปท./รง./พณ./อก. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาศักยภาพและบุคลากรที่ท างานด้านครอบครัว 2) พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับ
ครอบครัวให้มีความทันสมัย 3) พัฒนาการบริหารจัดการท างานด้านครอบครัวอย่างเป็นระบบ 4) การส่งเสริมและพัฒนา
งานวิชาการด้านครอบครัว หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : พม./กต./มท./ศธ./สธ./ดท./ยธ./กค./กรมประชาสัมพันธ์/ตช./
ส านักอัยการสูงสุด/ส านักงานสถิติแห่งชาติ/อปท./กทม. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อครอบครัว แนวทางการพัฒนา  
1) สร้างและผลักดันเครือข่ายทางสังคมทุกรูปแบบ ทุกระดับให้มีศักยภาพในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่ายครอบครัวในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : พม./สธ./ศธ./
พณ./อก./ดท./อปท./สถาบันการศึกษาและวิจัย 

- ยุทธศาตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม
การผลิตสื่อและช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง 2) พัฒนากระบวนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
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ร่วมกันของครอบครัว 3) พัฒนากลไกและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านสื่อให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม/วธ./ส านักงานกองทุนปลอดภัย
และสร้างสรรค์/ดท./ศธ./พม./กรมประชาสัมพันธ์/อปท. 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ พม. เสนอ ท้ังนี้ ให้ พม. รับความเห็นของ กต. ศธ. สธ. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้ พม. พิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอ ครม. ทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071259 
 
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สธ. รายงานว่า เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งภายในประเทศและ  

ทั่วโลก เช่น โรคติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส)  
โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา โรคติดต่อเช้ือไวรัสซิกา สธ. จึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผน
ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 – 
2559) ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 มีมติเห็นชอบแล้ว และให้น าเสนอ ครม. ให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

2. สธ. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 – 2559) เช่น การบริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ชัดเจน การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์อย่างทั่วถึง 
การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงาน โดย สธ. ได้ปรับกระบวนการการจัดท าแผนฯ โดยให้หน่วยงานที่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกี่ยวข้องระดับภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในทุกขั้นตอน และสร้างกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
อีกทั้ง ก าหนดให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่พื้นที่ เพื่อสื่อสาร ท าความเข้าใจ และจัดท าแผนปฏิบัติการ  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ต่อไป 

3. แผนยุทศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
- ประเทศไทยสามารถป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพทันการณ์ เป็นที่

ยอมรับของนานาชาติ โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ การจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ 
- ประเทศไทยสามารถลดการป่วย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอัน

เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
พันธกิจ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
- พัฒนากระบวนการสื่อสาร 
- เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- สร้างการมีส่วนร่วม 
- เสริมสร้างระบบการจัดการความรู้ 
ยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
- การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 
- การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนา 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. เห็นชอบตามที่ สธ. เสนอเนื่องจากหน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่ควบคุม ป้องกัน ก าจัดโรคในสัตว์และสัตว์น้ า  

จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
ต้องด าเนินมาตรการตรวจจับ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี
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ประสิทธิภาพ มีการยกระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อควบคุมโรคติดเช้ือ รวมทั้งการดูแลคนและสัตว์อย่าง
เหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและรักษาสภาพดังกล่าว  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจหาโรคที่เป็นปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ สธ. เสนอ และให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของ คค. และ ศธ. ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย ส าหรับงบประมาณ 
ในการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 

2. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้ สธ. พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอ ครม. ทราบต่อไป 
 


