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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 

เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม
ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560) เป็น 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561)  
โดยยังคงใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินเดิม 3,745 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการด้าเนินการโครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

1.1 งานท่ีได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
1.1.1 ชป. ได้ด้าเนินการเตรียมงานเบื้องต้นส้าหรับการด้าเนินโครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนทดแทนน้้าท่วม (ถนนเทศบาล)  
งานก่อสร้างปรับระดับพื้นดินรอบที่ท้าการและบ้านพัก งานก่อสร้างอาคารที่ท้าการช่ัวคราวและถนนภายในโครงการ
รวมทั้งระบบไฟฟูาบริเวณอาคารควบคุมน้้า 

1.1.2 งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ราคาก่อสร้าง 
1,297.30 ล้านบาท อายุสัญญา 1,884 วัน เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มิ.ย. 
2560 ปัจจุบันแล้วเสร็จร้อยละ 100 

1.2 งานท่ีอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2.1 งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้้าฝ่ังขวาพร้อมอาคารประกอบ ราคาก่อสร้าง 283.50 ล้านบาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ย. 2559 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการย้ายต้าแหน่งและปรับระดับบ่อพักน้้าให้เหมาะสมกับสภาพ  
ภูมิประเทศ เพื่อให้บ่อพักน้้ามีความมั่นคงแข็งแรงและส่งน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงาน ร้อยละ 70.26  
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.2.2 งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้้าฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ราคาก่อสร้าง 402 ล้านบาท  
อายุสัญญา 1,080 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มี.ค. 256 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นแหล่งน้้าส้าหรับเพาะปลูก ปศุสัตว์ อุปโภคบริโภคของ
ราษฎร 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แบบเนื่องจากแนวท่อส่งน้้าตัดผ่านพ้ืนท่ีของราษฎร เพื่อลดกระทบต่อราษฎรจึงได้มีการหารือร่วมกับราษฎรเจ้าของพื้นที่ 
และมีการย้ายแนวท่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีความเหมาะสมด้านวิศวกรรม โดยมีผลงานร้อยละ 67.77  
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2.3 งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างถนนทดแทนน้้าท่วมฝั่งซ้าย งานจ้าง
ก่อสร้างถนนทดแทนน้้าท่วมฝั่งขวา งานจ้างก่อสร้างถนนเช่ือมเขื่อนหลักและถนนข้ึนหัวงาน งานจ้างก่อสร้างงานภูมิทัศน์
บริเวณหัวงานงานจ้างก่อสร้างงานปูองกันการกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ส่วนงานระบบส่งน้้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ชป. ได้ออกแบบเสร็จตั้งแต่ปี 2550 ท้าให้ก่อนจะ
ด้าเนินการก่อสร้างจริงต้องมีการส้ารวจภูมิประเทศอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง 
สภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบที่ได้ออกแบบไว้ จึงจ้าเป็นต้องแก้ไข
แบบเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศจริงและลดผลกระทบต่อราษฎร ดังนี้ 

2.1 ย้ายแนวท่อส่งน้้าสาย RMP1 – 2L ท่อส่งน้้าสาย RMP1 – 2L – 1R ท่อส่งน้้าสาย RMP1 – 2L – 2R 
และท่อส่งน้้าสาย RMP1 – 3L ให้แนวท่ออยู่ในเขตทางหลวงและขนานไปตามถนนทางหลวงและถนนเทศบาล เพื่อให้มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ของราษฎรน้อยที่สุด และเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อท่ีดิน โดยที่การแก้ไขแบบแล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 11 ธ.ค. 2556 

2.2 ลดระยะเขตชลประทานตามแนวท่อส่งน้้าให้มีเขตชลประทานเท่าท่ีจะเป็นจ้าเป็นในการก่อสร้างเพื่อให้มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ของราษฎรน้อยที่สุด และเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อท่ีดิน โดยที่การแก้ไขแบบแล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 11 ธ.ค. 2556 

2.3 กรณีที่แนวท่อส่งน้้าตัดผ่านถนน โดยเปลี่ยนจากการขุดปิดถนนแล้วฝังท่อส่งน้้าลอดถนน เป็นวิธีการดัน
ท่อลอดถนนแทน เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรของราษฎรและเป็นไปตามข้อก้าหนดของกรมทางหลวง โดยที่การแก้ไข
แบบแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 14 ส.ค. 2557 

3. เดิม ชป. ได้วางแผนท่ีจะด้าเนินการก่อสร้างระบบส่งน้้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบในระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 แต่เนื่องจากการแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศดังกล่าวข้างต้น ท้าให้แผนการ
ด้าเนินงานเลื่อนออกไป โดย ชป.ได้ของบประมาณเพื่อเริ่มต้นด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และผูกพัน
งบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาด้าเนินโครงการที่ ครม. ได้อนุมัติไว้ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด้าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) 
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 402 ล้านบาท ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการ 1,080 วัน เริ่มอายุสัญญาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 
2558 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 17 มี.ค. 2561 ผลการด้าเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 67.765 

4. กษ. มีความจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้างระบบส่งน้้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการ
อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม 3 ปี เป็น 4 ปี โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน แต่การด้าเนินการเกินกว่า
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กรอบระยะเวลาโครงการที่ ครม. ได้อนุมัติไว้ ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
โครงการฯ จากเดิม 6 ปี เป็น 7 ปี โดยไม่เพิ่มกรอบวงเงินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาด้าเนินงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เมื่อ ครม. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการดังกล่าวแล้ว กษ. จะได้พิจารณาขยายระยะเวลา 
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบฯ จากเดิม 3 ปี เป็น 4 ปี 
ภายใต้กรอบวงเงินก่อหน้ีผูกพันเดิมที่ ครม. ได้เคยอนุมัติไว้ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 7 (2)  

5. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา ในการด้าเนินโครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ชป . ได้เสนอขอใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ โดยงบประมาณในส่วนที่เหลือ (จ้านวน 159.92 ล้านบาท) จะได้เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามความเหมาะสมต่อไป 

6. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
6.1 ผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับหลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 

1) เพิ่มพื้นท่ีชลประทานประมาณ 25,500 ไร่ ในเขตอ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
2) ส่งน้้าเสริมพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้้าแก่งคอย – บ้านหมอ ในช่วงฤดูแล้งประมาณ 14,000 ไร่ 
3) ส่งน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปาให้เทศบาลต้าบลวังม่วงประมาณ 0.202 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
4) บรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นท่ีลุ่มน้้าปุาสักและลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

6.2 ผลสัมฤทธ์ิ เมื่อด้าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จ ราษฎรใรพื้นที่
โครงการจะได้รับน้้าชลประทานอย่างทั่วถึง ท้าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงของน้้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค 
รวมทั้งสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้้าปุาสักและลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

6.3 เปูาหมายและตัวช้ีวัด โครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  มี เปูา หมายและตัวช้ีวัด 
เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ ดังน้ี 

1) เปูาหมายที่ 1 สามารถเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน 25,500 ไร่ โดยมีตัวช้ีวัดเป็นจ้านวนพื้นที่ชลประทาน
ที่ก่อสร้างได้ (ไร่)  

2) เปูาหมายที่ 2 สามารถส่งน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ ปีละ 0.202 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีตัวช้ีวัดเป็น ปริมาณน้้าที่สามารถส่งให้เพื่ออุปโภค บริโภค 
อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. (กรมชลประทาน) รับความเห็นของ ทส. และ สงป. ไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการส้ารวจแหล่งน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และซ่อมแซมระบบ  
ส่งน้้าที่เสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งให้ตรวจสอบการเช่ือมต่อของระบบส่งน้้าให้เห มาะสม 
และใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการท้าประมงส้าหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย 

(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรประมงส้าหรับ
พื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) 

 2. มอบหมายให้ รมว.กต. เป็นผู้ลงนามในเอกสารตอบรับเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวไปยังผู้อ้านวยการ
ใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations : FAO) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ความตกลงการท้าประมงส้าหรับพ้ืนที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA) เป็นความตกลงระหว่าง

ประเทศเพื่อจัดตั้งองค์การจัดการด้านการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fishery Management Organization : 
RFMOs) ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงจ้าพวกอื่นๆ ส้าหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอย่างยั่งยืน 
โดยความตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้มีอ้านาจเต็มให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2549 และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2555 SIOFA เป็นความตกลงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระบวนการตัดสินใจของ FAO แต่ FAO 
เป็นองค์กรรับฝากตราสารการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 8 ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย  
หมู่เกาะคุก สหภาพยุโรป สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุุน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมอริเชียส และสาธารณรัฐเซเชลล์ 
นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่ร่วมลงนามแต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน หรือให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงจ้านวน 5 ประเทศ ได้แก่ 
สหภาพโคโมโรส สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สาธารณรัฐโมซัมบิก และประเทศนิวซีแสนด์ 

2. วัตถุประสงค์ของความตกลง SIOFA คือ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อร่วมพิจารณา
ก้าหนดระเบียบปฏิบัติ ระเบียบการเงิน มาตรการบริหารการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรประมงจ้าพวกอื่นๆ 
อย่างสมเหตุสมผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจรวมถึงการก้าหนดโควตาการจับ และก้าหนดเครื่องมือประมงส้าหรับ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรประมงที่มีอยู่ และช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของกองเรือประมงไทย  

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท้าการประมง บริเวณพื้นท้องน้้า โดยค้านึงถึงผลกระทบจากการท้าประมงพื้นท้องน้้าทั่วทั้งพื้นที่ภายใต้ข้อตกลง SIOFA 
(SIOFA – Wide Bottom Fishing Impact Assessment : SIOFA BFIA) เพื่อให้มั่นใจว่าการท้าประมงส้าหรับพื้นที่
ภายใต้ข้อตกลงเป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีกองเรือจากหลายสัญชาติได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณ
ดังกล่าวมากขึ้น 

3. ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา กษ. ได้ส่งผู้แทนจากกรมประมงเข้าร่วมการประชุมประจ้าปี ครั้งที่ 3 ขององค์กร 
SIOFA เมื่อเดือน ก.ค. 2559 ณ เมือง Saint – Denis de La Reunion สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะผู้สังเกตการณ์  
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและการด้าเนินการของความตกลง SIOFA รวมทั้งแนวทางในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
ความตกลง SIOFA ของไทย 

4. เหตุผล ความจ้าเป็น และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเป็นภาคีความตกลง SIOFA  
4.1 กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยจ้าเป็นต้องเข้าเป็นภาคีความตกลง SIOFA เพื่อเพิ่มแหล่งท้า 

การประมงให้แก่กองเรือประมงนอกน่านน้้าไทยที่ประสงค์ที่จะท้าการประมงสัตว์น้้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปลาทูน่าหรือชนิดพันธุ์
คล้ายปลาทูน่าในทะเลหลวง และเพื่อให้เรือประมงเหล่านั้นท้าการประมงอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎระเบียบและมาตรการ
ระหว่างประเทศอีกทั้งยังช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมพิจารณาก้าหนดระเบียบปฏิบัติ มาตรการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้้าที่ไม่ใช่ปลาทูน่า หรือชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่าส้าหรับพื้นที่ทางตอนใต้  
ของมหาสมุทรอินเดียอันจะเป็นประโยชน์ต่อกองเรือประมงนอกน่านน้้าของไทยต่อไปในอนาคต 

4.2 พื้นที่มหาสมุทรอินเดียเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพของกองเรือประมงนอกน่านน้้าไทย 
เนื่องจากมีทรัพยากรสัตว์น้้าอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้ประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมามีกองเรือประมงไทยเข้าไปท้าการประมง 
ในทะเลหลวงดังกล่าว จ้านวนท้ังสิ้น 14 ล้า ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีดูแลรับผิดชอบของ SIOFA และส่วนใหญ่เป็นเรืออวนลาก
ที่ไม่ได้ท้าการประมงปลาทูน่า 

4.3 ในปัจจุบันประเทศไทยก้าลังปรับปรุงโครงสร้างกองเรือประมงไทยและระบบการอนุญาตท้าการประมง
ในน่านน้้าไทยเพื่อมิให้เกินศักย์การผลิต และเพื่อให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรประมงท่ีมีอยู่ ซึ่งส่งผลท้าให้มีเรือประมง
ประสงค์ที่จะออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าไทยมากขึ้น ดังนั้น การเข้าเป็นภาคีความตกลง SIOFA จะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของกองเรือประมงไทย โดยมีแหล่งท้าการประมงให้กองเรือประมงไทยท้าการประมงอย่างถูกกฎหมาย
เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี เรือประมงไทยที่ท้าการประมงในพื้นที่ภายใต้ความตกลงนี้จะได้ท้าประมงอย่างถูกต้องตามที่ก้าหนดไว้
ในความตกลงฯ ด้วย 

5. ความตกลง SIOFA ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงสร้างของ SIOFA ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ดังนั้น  
การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีจึงไม่มีผลกระทบในส่วนที่ เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ในปัจจุบัน และจาก  
การประสานงานเป็นการภายในกับเลขาธิการ SIOFA เห็นว่าประเทศไทยในฐานะรัฐควรเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ 
SIOFA โดยสามารถมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าเป็นภาคีความตกลงขององค์กร SIOFA ไปยังส้านักงานใหญ่ FAO 
ได้โดยตรง 
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6. งบประมาณ เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลง SIOFA แล้วประเทศไทยจะมีข้อผูกพันในการจ่ายเงิน 
ค่าบ้ารุงการเป็นภาคีความตกลงเป็นรายปี จ้านวนประมาณปีละ 46,335 ยูโร หรือ 1,760,730 บาท (ส้าหรับปี  
พ.ศ. 2560) โดยอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงินค่าบ้ารุงดังกล่าวในแต่ละปีได้ในอนาคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรประมงส้าหรับพื้นที่ทางตอนใต้  
ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) และให้ส่งความตกลงดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ก่อนแสดงเจตนาให้
ความตกลงมีผลผูกพันต่อไป 

2. มอบหมายให้ รมว.กต. ลงนามในเอกสารตอบรับเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวไปยังผู้อ้านวยการใหญ่
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : 
FAO) เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวแล้ว 

3. ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้ กษ. (กรมประมง) ด้าเนินการตามความเห็นของ สงป. 

4. ให้ กษ. คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : การเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้้าชนิด 
ที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล 

 
สารัตถะ : กป. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตามความตกลงสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่ าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525  
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล และเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. โดย กป. ได้ตั้งคณะท้างานพิจารณาการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 

การท้าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยคณะท้างานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้
เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็ นการแสดงเจตจ้านง 
ในการเป็นชาติที่ท้าการประมงอย่างรับผิดชอบและพร้อมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามพันธกรณีในการให้ความร่วมมือ  
เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศ และโดยที่การแก้ไขปัญหาการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

2. เนื่องจากการเข้าภาคีความตกลงดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมายว่าจะเป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 23 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือไม่ กษ. จึงได้มีหนังสือสอบถามถึง กต. 

3. กต. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค .ศ. 1982 รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2559 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อหารือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายและส้านักงานพระธรรมนูญทหารเรือในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าการเข้าเป็นภาคี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประเทศไทยในการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและขจัดการท้าการประมงที่ผิด
กฎหมาย 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อนุสัญญาฉบับดังกล่าวอาจเข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 23 วรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
4. ตามความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย

ทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพ
ย้ายถิ่นไกล ข้อ 40 ก้าหนดว่า “ให้ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อครบก้าหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการส่งมอบตรา
สารฉบับท่ี 30 ของการให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัติ 

 ส้าหรับรัฐแต่ละรัฐหรือองคภาวะที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติภายหลังการส่งมอบตราสารการให้สัตยาบนัหรอื
ภาคยานุวัติฉบับที่ 30 แล้วนั้น ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 นับจากการส่งมอบสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารนั้น” 

 ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมเป็นภาคี  
รวม 85 ประเทศ 

5. การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้้าชนิดที่ข้าม
เขตและอพยพย้ายถิ่นไกล มีความส้าคัญต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทางทะเลและมหาสมุทรเพื่อให้มี
ระเบียบที่ดีผ่านกลไกของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง โดยเฉพาะต่อเรือประมงของรฐั
เจ้าของธงที่ขออนุญาตเข้าไปท้าการประมงในทะเลหลวงหรือในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาค และเป็นการแสดงเจตจ้านงของประเทศไทยในการปูองกันและขจัดปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย 

6. กรณีนี้เป็นกรณีที่อาจเข้าข่ายเป็นการจัดท้าหนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ของประเทศ อย่างกว้างขวาง ในฐานะที่เป็นหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท้าให้ประเทศ  
ต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการอื่นตามกฎหมายบัญญัติ ที่จะต้องได้รับความ
เห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 23 วรรค 2 ประกอบวรรค 3 ของรัฐธรรมนูญ ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

มติ ครม. : 1. ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบัญญัติของอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธ.ค. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้้า
ชนิดที่ห้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล และให้ส่งความตกลงดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ก่อนแสดงเจตนาให้ความตกลงมีผลผูกพันต่อไป 

2. มอบหมายให้ กต. จัดท้าและด้าเนินการยื่นภาคยานุวัติสารหรือสารให้ความยอมรับแก่เลขาธิการ
สหประชาชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวแล้ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานแม่น้้ามูล เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานแม่น้้ามูล เป็นทางน้้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานแม่น้้ามูล  
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่ 
เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าและการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น 

ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท้าให้
ทราบถึงปริมาณของน้้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้้าจาก
ภาคอุตสาหกรรม การประปา และกิจการอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานแม่น้้ามูล ซึ่งได้มี
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 1/2558) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ก้าหนดให้เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2518 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงมา
เพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานแม่น้้ามูล เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าและการใช้น้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 
  



10 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต้าบลหนองเทาใหญ่  

อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจ้าเป็นโดยเร่งด่วน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจ้าเป็นโดยเร่งด่ วน 
ซึ่งมีสาระส้าคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าครอบครองหรือให้อสังหาริมทรัพย์ใน
การก่อสร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการระบบส่งน้้าประตูระบายน้้าบ้านนาบัว จังหวัดนครพรนม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า การด้าเนินการโครงการระบบส่งน้้าประตูระบายน้้าบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม มีที่ดินที่ถูกเขต

ก่อสร้างทั้งหมด 107 แห่ง เนื้อที่ 115 – 2 – 09 ไร่ เป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิจ้านวน 104 แปลง ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ 
จ้านวน 3 แปลง ซึ่งได้ท้าการเจรจาปรองดองท้าความตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิแล้ว จ้านวน 103 แปลง 
คงมีเจ้าของที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธิ จ้านวน 1 แปลง เนื้อท่ี 1 – 3 – 99 ไร่ ไม่ยอมรับราคาที่ทางราชการก้าหนดส่วนที่ดิน
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จ้านวน 3 แปลงนั้น ราษฎรผู้อยู่อาศัยและท้าประโยชน์ในที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวได้ยอมรับราคาที่
ก้าหนดแล้ว การที่เจ้าของที่ดินที่เหลือ 1 แปลงดังกล่าวไม่ยอมรับราคา จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พ .ศ. 2559 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 11 มีนาคม 2559 มีผลใช้บังคับสองปี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว ท้ังที่ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้้าพร้อม
อาคารประกอบตามโครงการระบบส่งน้้าประตูระบายน้้าบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม 

2. การที่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน จ้านวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 1-3-99 ไร่ ไม่ยอมรับราคาที่ทางราชการ
ก้าหนดให้ ส่งผลให้โครงการไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และหากการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาฯ เนิ่นนานไป จะส่งผลให้ราษฎรผู้ที่จะได้รับประโยชน์
จากระบบชลประทานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากปัญหาน้้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยของ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



11 

 

ราษฎรบริเวณสองฝั่งล้าน้้าก่้าในฤดูฝน และการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งเป็นประจ้า
ทุกปีอันจะเป็นปัญหาและอปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่สามารถเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในการก่อสร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ
ตามโครงการระบบส่งน้้าประตูระบายน้้าบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม ให้แล้วเสร็จตามแผนงานและสามารถแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ จึงมีความ
จ้าเป็นต้องด้าเนินการประกาศให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม เป็นกรณีที่มีความจ้าเป็นโดยเร่งด่วนเพื่อจะได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนดังกล่าวต่อไป จึงได้เสนอร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีมาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ 
ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจ้าเป็นโดยเร่งด่วน  ตามที่ กษ. เสนอ และ 
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่ง
ทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล พ.ศ. .... เป็นการก้าหนดเขตทะเลชายฝั่งให้มีระยะแตกต่างไปจากนิยามค้าว่า 
“ทะเลชายฝั่ง” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งก้าหนดให้ “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า 
ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระนอง จังหวัดตราด จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. เสนอว่า ตามมาตรา 5 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้ก้าหนดนิยามค้าว่า “ทะเลชายฝั่ง” 

หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ้าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าจะออกกฎกระทรวงก้าหนดให้เขตทะเลชายฝ่ังในบริเวณใด  
มีระยะนับจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไป น้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและ
ไม่เกินสิบสองไมล์ทะเลโดยให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณที่ก้าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าเพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตทะเลชายฝ่ังของคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัด และเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าอยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถท้าการประมงได้
อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมายตามเจตนารมณ์แห่งพระราชก้าหนดดังกล่าวด้วย  
จึงสมควรก้าหนดให้เขตทะเลชายฝ่ังในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ด 
จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 9 จังหวัด มีระยะนับจากแนวเขตทะเลชายฝ่ังออกไป
น้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล ตามนิยามค้าว่า “ทะเลชายฝ่ัง” ในมาตรา 5 ดังกล่าว ดังนี ้

1. จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ให้มีเขตทะเลชายฝั่ง นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชายฝั่งและบริเวณชายเกาะ ภายในแนวเขตตามแผนท่ีที่ก้าหนด 
2. จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระนอง ให้มีเขตทะเลชายฝั่ งระยะ 3 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเล 

ที่น้้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง และระยะ 1.6 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชาย
เกาะ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท่ีก้าหนด 

3. จังหวัดตราด ให้มีเขตทะเลชายฝั่งระยะ 5 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ
ชายฝั่ง ระยะ 3 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเล ที่น้้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ และระยะ 3 ไมล์ทะเล นับ
จากแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะช้าง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่ก้าหนด 

4. จังหวัดพังงาและจังหวัดสตูล ให้มีเขตทะเลชายฝั่งระยะ 3 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลจรด
แผ่นดินบริเวณชายฝั่ง และระยะ 1.5 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ ภายใน
แนวเขตตามแผนท่ีที่ก้าหนด 

5. จังหวัดภูเก็ต ให้มเีขตทะเลชายฝั่งระยะ 1.5 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ
ชายเกาะ ภายในแนวเขตตามแผนท่ีที่ก้าหนด 

6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีเขตทะเลชายฝั่งระยะ 3 ไมล์ระยะ 3 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเล
จรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่งและบริเวณชายเกาะเต่า และระยะ 2 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลจรดแผ่นดิน
บริเวณชายเกาะ ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่ก้าหนดโดยที่คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดได้มีมติให้เสนอ
กฎกระทรวงในเรื่องนี้ และศูนย์บัญชากรแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างกฎกระทรวงฯ รวมทั้งแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก้าหนดแนวท้ายร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ดี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะนับจากแนวเขตทะเลชายฝั่งดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประมงประจ้าจังหวัด และการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ดังนั้น เพ่ือก้าหนดให้เขตทะเล
ชายฝ่ังในพื้นที่ จ้านวน 9 จังหวัด มีระยะนับจากแนวเขตทะเลชายฝ่ังออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลตามที่
ก้าหนดในนิยามค้าว่า “ทะเลชายฝ่ัง” ในมาตรา 5 ดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเล พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ กษ. ไปพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2559 ตามความเห็นของ สคก. รวมทั้งรับ
ความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : การก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 

2558/2559 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559  
เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 881.47 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. 
และก้าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 52.89 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิต
และจ้าหน่ายน้้าตาลทรายเท่ากับ 377.77 บาทต่อตันอ้อย โดยให้หักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายตามมาตรา 
57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราตันอ้อยละ 11 บาท ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 
1,2,3,4,6,7,และ 9 (ในส่วนของชาวไร่อ้อย 7.70 บาท/ตันอ้อย และในส่วนของโรงงานน้้าตาล 3.30 บาท/ตันอ้อย) 
ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (กอน.) เสนอ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กอน. ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 ได้พิจารณาการก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย

และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (กบ.) 
เสนอ โดยก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลขั้ นสุดท้ายตามประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท้าประมาณการรายได้ การก้าหนดและ
การช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้้าตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่และโรงงาน พ.ศ. 2553 โดยมี
ข้อมูลประกอบการค้านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการ
ผลิตปี 2558/2559 ซึ่งมีองค์ประกอบส้าคัญ ดังนี ้

1) ผลผลิตอ้อยรวม 94,047,041.56 ตัน  
2) คุณภาพอ้อยเฉลี่ยที่ 11.95 ซี.ซี.เอส.  
3) ผลผลิตน้้าตาลทรายรวมทั้งสิ้น 96,308,353.69 กระสอบ  
4) ปริมาณและรายได้จากการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายภายในประเทศ รวมทุกปีโควตาระหว่างเดือน ต.ค. 58 – ก.ย. 59 

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

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมน้้าตาล 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- น้้าตาลทรายขาว 15,768,831.02 กระสอบ รายได้ 22,021,540,105.73 บาท 
- น้้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 10,388,703.32 กระสอบ รายได้ 5,159,293,786.628 บาท 
- รวม 26,157,534.34 กระสอบ รวมรายได้ 37,180,833,892.36 บาท 

5) ผลผลิตกากน้้าตาลรวมทั้งสิ้น 4,399,349.72 ตัน  
6) ราคากากน้้าตาลเฉลี่ย 3,664.71 บาท/ตัน 

- ปริมาณกากน้้าตาลภายในประเทศ 4,083,714.24 ตัน 
- ราคากากน้้าตาลในประเทศเฉลี่ย 3,712.57 บาท/ตัน 
- ปริมาณกากน้้าตาลส่งออก 315,965.90 ตัน 
- ราคากากน้้าตาลส่งออกเฉลี่ย 3,576.08 บาท/ตัน 

7) สรุปผลการขายน้้าตาลทรายดิบโควตา ข. เฉลี่ย 14.74 เซนต์/ปอนด์ 
- ราคารวมพรีเมี่ยม 15.40 เซนต์/ปอนด์ 
- ค่าความหวานเฉลี่ย 98.33 ดีกรี 

8) อัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับน้้าตาลทรายที่ส่งออก 35.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ส้าหรับค่าโพลพรีเมี่ยม 35.11 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

9) ปริมาณน้้าตาลทรายดิบโควตาน้าเข้าสหรัฐฯ 17,701.20 ตัน 
- รายได้ค่าน้้าตาล 322,162,454.24 บาท 
- รายได้ค่าความหวาน 11,762,628.88 บาท 

10) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้้าตาลทราย 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 555,771,086.91 บาท 

2. ปรากฏว่า ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1,2,3,4,6,7,และ 9 มีรายได้สุทธิตามมาตรา 54 สูงกว่าราคาอ้อย
ขั้นต้น ซึ่งสามารถค้านวณตามข้อเสนอของส้านักคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายในการด้าเนินการตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามข้อมูลอ้อยและน้้าตาลทรายที่มีอยู่แล้วเห็นพ้องกันที่จะให้มี
การเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 
โดยก้าหนดผลตอบแทนชาวไร่อ้อยเท่ากับ 17.89 บาทต่อตันอ้อย ที่ ซี.ซี.เอส. เฉลี่ย หรือประมาณร้อยละ 70 ของเงิน 
ที่ต้องน้าส่งเข้ากองทุนฯ รวมกับผลตอบแทนการผลิตอ้อยที่ 25.59 บาทต่อตันอ้อย (เงินที่ต้องน้าส่งกองทุนฯ รวมกับ
ผลตอบแทนการผลิตอ้อย ซึ่งมาจากรายได้สุทธิตามมาตรา 54 ที่ 992.26 บาทต่อตันอ้อย ที่ ซี.ซี.เอส. เฉลี่ย รวมกับเงิน
ช่วยเหลือท่ีได้รับจากกองทุนฯ จ้านวน 160 บาทต่อตันอ้อย หักลบด้วยต้นทุนการผลิตอ้อยเฉลี่ยที่ 1,126.67 บาทต่อ
ตันอ้อย) และหักลบด้วยผลตอบแทนชาวไร่อ้อยที่ 17.89 บาทต่อตันอ้อย ดังน้ัน เป็นจ้านวนเงินท่ีต้องหักเข้ากองทุนอ้อย
และน้้าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในส่วนของชาวไร่อ้อยที่ 7.70 
บาทต่อตันอ้อย ท่ี ซ.ีซี.เอส. เฉลี่ย และในส่วนของโรงงานน้้าตาลคิดในอัตรา 3 ส่วน 7 ของทุกตันอ้อยที่ 7.70 บาทต่อ
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ตันอ้อย หรือเท่ากับ 3.30 บาทต่อตันอ้อย ท่ี ซ.ีซี.เอส. เฉลี่ย รวมเป็นเงินท่ีต้องน้าส่งเข้ากองทุนฯ รวม 11 บาทต่อตันอ้อย 
โดยคิดเป็นทีต้่องเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย ตามมาตรา 57 ทั้งสิ้นประมาณ 1,034,517,457.18 บาท 
ส้าหรับเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 5 มีรายได้สุทธิตามมาตรา 54 ต้่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น จึงไม่มีเงินเหลือเพียงพอ
ส้าหรับการหักเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 57 ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

2.1 เห็นชอบข้อมูลประกอบการค้านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ดังกล่าวข้างต้น 

2.2 เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2558/2559 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคา
เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 881.47 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึ้น/ลงของ
ราคาอ้อยเท่ากับ 52.89 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทราย
เท่ากับ 377.77 บาท บาทต่อตันอ้อย  

2.3 เห็นชอบให้หักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาล
ทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราตันอ้อยละ 11 บาท ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1,2,3,4,6,7, และ 9 (ในส่วนของชาวไร่อ้อย 
7.70 บาท/ตันอ้อย และในส่วนของโรงงานน้้าตาล 3.30 บาท/ตันอ้อย) 

3. การก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 
2558/2559 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการค้านวณที่กฎหมายก้าหนด ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อย
และน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทราย 
ขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปี 2558/2559 สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายขั้นต้น ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1,2,3,4,6,7, และ 9 โรงงานจะต้องช้าระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยจน
ครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายภายในห้าสิบวัน นับแต่วันประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ส่วนในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 5 เน่ืองจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทน 
การผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ต้่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น ซึ่งตามมาตรา 56 ก้าหนดว่า ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น้้าตาลทรายขั้นต้น ให้กองทุนฯ จ่ายเงินชดเชยให้กับโรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่ไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน 
ดังนั้น ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 5 กองทุนฯ จะต้องด้าเนินการจ่ายเงินชดเชย 
ส่วนต่างให้กับโรงงานเป็นจ้านวนเงิน 116,162.082 บาท 

4. หาก ครม. ให้ความเห็นชอบเรื่องการก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ตามที่ กอน. เสนอแล้วจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ ชาวไร่อ้อย
ได้รับค่าอ้อยส้าหรับเพื่อน้าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกและบ้ารุงรักษาอ้อย และการด้ารงชีพต่อไป  
ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 
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รวมทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายและสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนอ้อยและ  
น้้าตาลทรายด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย  
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ตามที่ อก. เสนอ ทั้งนี้ ให้ อก. พิจารณาด้าเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้า
ภายใต้องค์การการค้าโลก รวมทั้งให้รับความเห็นของ พน. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 
2560 – 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีแรก และ
ด้าเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ภาพในอนาคตที่ต้องการเห็น ระยะที่ 1 ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) จัดการมลพิษที่ต้นทาง 

ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคการผลิต จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดมลพิษต่้า มีระบบการจัดการของเสียจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทุกประเภทอย่างเพียงพอ  
และจัดการมลพิษได้ตามมาตรฐาน โดยใช้ “แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564” เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี มาสู่การขับเคลื่อนและแปลงไปสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 – 3 ช่วงระยะเวลา 10 – 
15 ปี (พ.ศ. 2565 – 2574) ส่งเสริมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลดการใช้ทรัพยากรที่ก้าจัดยาก  
ลดการเกิดของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ระยะที่ 4 
ระยะ 5 ปีสุดท้าย (พ.ศ. 2575 – 2579) ได้วางกรอบแนวทางด้าเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่้า 
บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้เทคโนโลยี กฎระเบียบ  
และสถาบัน/องค์กรรองรับการพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย  

2. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี “ประชารัฐร่วมจัดการมลพิษ เพื่อปกปูองคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
3. เป้าหมายทางยทุธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี “คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด” 
4. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี 1) ปูองกัน ลด และควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล  

2) สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการจัดการมลพิษ 4) สร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

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

เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ เปูาหมายประเทศ 
ที่ก้าหนดไว้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5.1 มิติการลดปริมาณมลพิษ 
1) น้้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 46 ปี 60 46.5 ปี 61 47  

ปี 62 48 ปี 63 49 ปี 64 50 ระยะ 10 ปี 60 ระยะ 15 ปี 76 ระยะ 20 ปี 93 
2) คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฝุ่นละออง PM10 (จ้านวนวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 

2.1 ต้าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 72 ปี 60 73 ปี 61 74 ปี 62 
75 ปี 63 76ปี 64 77 ระยะ 10 ปี 80 ระยะ 15 ปี 83 ระยะ 20 ปี 85 

2.2 ภาคเหนือ 9 จังหวัด (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 85 ปี 60 85 ปี 61 86ปี 62 87 ปี 63 88 
ปี 64 89 ระยะ 10 ปี 90 ระยะ 15 ปี 92 ระยะ 20 ปี 95 

สารเบนซีน (ความเข้มข้นในบรรยากาศลดลง) 
2.3 จังหวัดระยอง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ข้อมูลปีฐาน 2.6 ปี 60 2.5 ปี 61 2.4 ปี 62 

2.3 ปี 63 2.2 ปี 64 2.1 ระยะ 10 ปี 1.9 ระยะ 15 ปี 1.8 ระยะ 20 ปี 1.7 
2.4 กรุงเทพมหานคร (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ข้อมูลปีฐาน 3.6 ปี 60 3.5 ปี 61 3.4  

ปี 62 3.3 ปี 63 3.2 ปี 64 3.1 ระยะ 10 ปี 2.6 ระยะ 15 ปี 2.1 ระยะ 20 ปี  1.7 
3) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 49 ปี 60 55 ปี 61 60  

ปี 62 65 ปี 63 70 ปี 64 75 ระยะ 10 ปี ระยะ 15 ปี ระยะ 20 ปีได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี 2569 
4) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 0.03 ปี 60 10 ปี 61 

15 ปี 62 20 ปี 63 25 ปี 64 30 ระยะ 10 ปี ระยะ 15 ปี ระยะ 20 ปี ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี 2569 
5) มูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 65 ปี 60 85 ปี 61 90  

ปี 62 95 ปี 63 ปี 64 ระยะ 10 ปี ระยะ 15 ปี ระยะ 20 ปี ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี 2569 
6) กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการถูกต้อง (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 35 ปี 60 70 ปี 61 80 

ปี 62 90 ปี 63 ปี 64 ระยะ 10 ปี ระยะ 15 ปี ระยะ 20 ปี ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี 2569 
7) สารเคมีได้รับการก้าหนดให้เป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (จ้านวน) ข้อมูลปีฐาน 7 ปี 60 8 ปี 61 9 ปี 62 10 ปี 63 11 ปี 64 12 ระยะ 10 ปี 17 ระยะ 
15 ปี 22 ระยะ 20 ปี 27 

5.2 มิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1) คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 76 ค่าเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี 

80 10 ปี 85 15 ปี 90 20 ปี 95 
2) คุณภาพแหล่งน้้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 87 ค่าเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี 88 

10 ปี 89 15 ปี 90 20 ปี 91 
3) ค่าความเข้มข้นของฝุุนละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ข้อมูลปีฐาน 



20 

 

28.0 ค่าเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี 25.5 10 ปี 22.0 15 ปี 18.0 20 ปี 15.0 
4) ระดับเสียงริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) ข้อมูลปีฐาน 70 ค่าเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี 

75 10 ปี 80 15 ปี 85 20 ปี 90 
6. ยุทธศาสตร์ แนวทางการด้าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา 

ช่วงที่ 1 คือระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) ช่วงที่ 2 คือระยะหลัง 5 ปีแรกจนถึง 20 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2579) ช่วงที่ 1 แนวทางการด้าเนินงานในเรื่องที่มีความเร่งด่วน การเร่งแก้ไขปัญหาที่มีความวิกฤต จัดระบบการบริหาร
จัดการมลพิษ มีการด้าเนินงานชัดเจน สะดวกต่อการน้าไปปฏิบัติ ช่วงที่ 2 เป็นการวางทิศทางการด้าเนินงานจาก 
ช่วง 5 ปีแรก ปรับเปลี่ยนไปสู่ระยะ 20 ปี สอดรับกับภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็น การเกิดผลการด้าเนินงาน  
และผลลัพธ์ในระยะยาว โดยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดแนวทางการด้าเนินงานในแต่ละช่วง ทุก 5 ปี เช่นเดียวกับช่วงที่ 1 
ส้าหรับช่วงระยะ 5 ปีแรก แผนการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งให้ก้าหนดยุทธศาสตร์การด้าเนินงาน 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง การด้าเนินงาน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน และภาคการขนส่ง ให้ใช้ทรัพยากร  
ในการผลิตอย่างคุ้มค่า ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตส้านึกที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม การบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่พอดี กลยุทธ์หลักในการด้าเนินงาน พัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้ผลิต และผู้บริโภค  
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง และการติดฉลากแสดงข้อมูลการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัด ก้าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด  
การด้าเนินงาน ให้ความส้าคัญกับการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งก้าเนิด การจัดให้มีระบบจัดการของเสีย ทั้งจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคชุมชน ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง  
โดยครอบคลุมการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื่อ กากอุตสาหกรรม สารอันตราย น้้าเสีย และมลพิษ
ทางอากาศ กลยุทธ์หลักในการด้าเนินงาน บูรณาการทุกภาคส่วนในการก้ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย และเพิ่ม
ศักยภาพการบ้าบัด ก้าจัดของเสียรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ การด้าเนินงาน เสริมสร้างประสิทธิการบริหาร 
จัดการมลพิษผ่านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ กลไก กฎหมาย ฐานข้อมูล การก้าหนดนโยบาย การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม งานวิจัยและนวัตกรรม การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การสื่อสารและการเปิดเผย  
ข้อมูลต่อสาธารณะ การด้าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อผูกพัน และข้อตกลงพันธกรณีระหว่างประเทศ กลยุทธ์หลักใน 
การด้าเนินงาน บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการมลพิษ สร้างเครื่องมือ กลไกที่มีความหลากหลายครอบคลุม
การบริหารจัดการมลพิษ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการมลพิษ และเพิ่มความร่วมมือกับประเทศต่ างๆ ทั้งในระดับ
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โลก ระดับภูมิภาคและอาเซียน ในรูปแบบการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาระหว่างประเทศ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นๆ 

7. โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ ในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) โครงการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในภาคขนส่ง 6) โครงการส่งเสริมการใช้สินค้า 
และบริการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัด ก้าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด  
1) การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 2) โครงการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3) การก้ากับดูแล ควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษ และบังคับใช้
กฎหมาย 4) การจัดการมลพิษในพื้นที่เปูาหมายและพื้นท่ีวิกฤต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ 1) โครงการจัดเก็บภาษีมลพิษ ค่าธรรมเนียม 
และค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม 2) โครงการพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 4) โครงการพัฒนาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษ 5) การจัดการมลพิษ
ข้ามพรมแดน และความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศ 

8. กลไกการแปลงแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนการจัดการมลพิษ  
พ.ศ. 2560 – 2564 มีกลไกหลักในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และก้ากับการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 
– 2564 เน้นการขับเคลื่อนมาตรการ หรือแนวทางที่ไม่เคยด้าเนินการ มาตรการใหม่ๆ และมาตรการเร่งด่วน  
2) สร้างการด้าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี  
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 เช่น การลงนามรับรองการปฏิบัติงานเพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่าง
หน่วยงาน การก้าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่จะเป็นแกนน้าการบูรณาการและประสานงาน ก้าหนดตัวช้ีวัดร่วมกับ
หน่วยงานราชการอื่นๆ 3) ใช้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เป็นกลไกผลักดันการด้าเนินงานจัดการมลพิษ  
4) ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบและสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการ

มลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนการจัดการมลพิษดังกล่าวมีส่วนส้าคัญในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศท่ีเกิดจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการท้างานบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
นอกจากน้ี การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการมลพิษและการเพิ่มความร่วมมือตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก
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จะมีส่วนส้าคัญที่จะช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง กษ. ได้มีแผนรองรับ
และสนับสนุนการด้าเนินการดังกล่าวอยู่แล้ว และพร้อมให้ความร่วมมือในการผลักดันให้การด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 บรรลุเปูาหมายตามที่ก้าหนดไว้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีแรกและด้าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อไปตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 ตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ ให้ ทส.  
รับความเห็นของ วท. ศธ. สธ. สศช. และ วช. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส้าหรับงบประมาณใน 
การด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ และแผนจัดการมลพิษดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีต่อๆ ไป ให้เป็นไป
ตามความเห็นของ สงป. 

2. ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงโทษและ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากมลพิษต่างๆ หากไม่ด้าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ให้ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดท้า

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เพื่อด้าเนินการตาม
ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

 1. ร่างพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... เป็นการก้าหนดให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการจัดท้าแผนการปฏิรูปประเทศ สภาพบังคับของ
แผนการปฏิรูปประเทศ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก้าหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ร่างพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เป็นการก้าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ การก้าหนดเปูาหมาย ระยะเวลา 
ที่จะบรรลุเปูาหมาย สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ และกลไกการติดตาม การตรวจสอบ และก ารประเมินผล 
การด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งก้าหนดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 
ทั้งน้ี ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่ ต้องตราตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช .... ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ซ่ึงก้าหนดให้ต้องด้าเนินการประกาศใช้บังคับภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สคก. เสนอว่า คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝุาย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ในการประชุมครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ได้มีการหารือเกี่ยวกับ 
แนวทางการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งจะต้องด้าเนินการตามบทบัญญัติ
มาตรา 259 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซ่ึงที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการด้าเนินการไปใน

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

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 
65 มาตรา 259 และมาตรา 275 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... ที่ให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ
และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คราวเดียวกันกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และรัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพหลักใน 
การด้าเนินการ โดยมอบหมาย สคก. พิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สามารถเสนอความเห็นหรือประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
ได้มีบัญชาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝุายฯ จึงได้ส่งเรื่องให้ สคก. พิจารณา
ด้าเนินการต่อไป 

2. สคก. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาด้าเนินการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 65 มาตรา 259 และมาตรา 275 ของร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งมาตรา 259 บัญญัติให้ด้าเนินการตรากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน 
การปฏิรูปประเทศ และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมาตรา 65 
ประกอบกับมาตรา 275 ของร่างรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น  
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยการจัดท้า การก้าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และ  
สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย ท้ังนี้ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
กฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยในการจัดท้าร่าง
พระราชบัญญัติทั้งสอง มีการด้าเนินการ ดังนี ้

 2.1 ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ได้น้ารายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การก้าหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 51/2559  
เมื่อวันท่ี 3 ต.ค. 2559 ให้ความเห็นชอบ มาประกอบการพิจารณาจัดท้าร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. .... 

 2.2 ส่วนร่างพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปประเทศเกิดความสอดคล้องกับการจั ดท้ากฎหมายว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีขึ้น จึงได้จัดท้าร่างพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. .... ไปในคราวเดียวกันด้วย โดยได้น้าผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติและกรอบการปฏิรูปมาประกอบการพิจารณาจัดท้าร่างพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. .... 

มติ ครม. : ครม. เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ที่ สคก. เสนอ เป็นการเตรียมความพร้อมในการด้าเนินการ 
ให้เป็นไปตามมาตรา 65 มาตรา 259 และมาตรา 275 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... และ
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เห็นว่าเพื่อให้ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับมีความสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง จึงมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. การก้าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและกรรมการปฏิรูปใน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน สมควรก้าหนดให้มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ควรเพิ่มเติม
ให้มีกรรมการโดยต้าแหน่งซึ่งมาจากข้าราชการที่มาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
ให้มีข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการด้าเนินการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. การก้าหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศควรพิจารณาให้สามารถปฏิบัติได้และเกิดผล  
ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

4. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านต้องมีการด้าเนินการที่มีความ
เช่ือมโยงกันและมีความครอบคลุมและชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศที่ได้ด้าเนินการมาก่อน
กฎหมายทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับ รวมทั้งควรน้าความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่ นๆ เช่น คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ มาพิจารณาด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

5. เมื่อมีการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วระยะหนึ่ง ควรมีการประเมินผลการด้าเนินการควบคู่กับ
การพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะๆ เพื่ อน้ายุทธศาสตร์ชาติมาพิจารณาทบทวนให้ความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ สคก. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับข้อสังเกตของ ครม. รวมทั้งความเห็นของส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส้านักงบประมาณ และ
ส้านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้น้าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 

 2. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน โดยไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด้าเนินการได้โดยน้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ 
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 

ระหว่างวันที่ 20 – 22 มี.ค. 2560 โดยเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับต้าแหน่ง 
ในเดือน มิ.ย. 2559 ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีก้าหนดหารือข้อราชการกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในวันท่ี 21 มี.ค. 2560 ที่ท้าเนียบรัฐบาล 

2. เพื่อเป็นการเตรียมประเด็นที่ทั้งสองฝุายคาดว่าจะหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กต. ได้จัดการประชุมเตรียมการระหว่างส่วนราชการไทย 
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 เพื่อประสานงาน ท่าที ติดตามสถานะ และรับทราบในประเด็นที่ฝุายไทยประสงค์
จะผลักดันและขอความร่วมมือจากฝุายฟิลิปปินส์รวมทั้งได้เชิญสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจ้าประเทศไทย  
มาพบหารือ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 เพื่อประสานงานท่าทีและประเด็นที่ผู้น้าทั้งสองประเทศจะหยิบยกในการหารือ
ระหว่างกัน โดยฝุายไทยได้ยกร่างแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนเพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในประเด็นส้าคัญๆ ที่คาดว่าผู้น้าทั้งสองฝุายจะหยิบยกหารือกันในการประชุมดังกล่าว  
และได้ส่งร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนไปให้ฝุายฟิลิปปินส์พิจารณาแล้วเพื่อทั้งสองฝุายจะได้หาข้อสรุปร่วมกันก่อน
การประชุมฯ และเผยแพร่เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต./กป./ปศ./ชป./ฝล.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การบริการ 
การเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของไทยและเขตเศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนดังกล่าวมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศ
ได้ด้าเนินการร่วมกัน ประเด็นที่ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะเร่งรัด พัฒนาและ /หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า  
เพื่อประโยชน์ของการด้าเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นส้าคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ ดังนี้ 

3.1 ความร่วมมือด้านความมั่นคง ได้แก่ การกระชับความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
ยาเสพติด การลักลอบการค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การก่อการร้ายระหว่างประเทศ และแนวคิดสุดโต่ง  
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการข่าว และการแลกเปลี่ยนสถานะการด้าเนินการของแต่ละฝุายเรื่องกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และกระบวนการสันติภาพในมินดาเนา 

3.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การรื้อฟื้นคณะกรรมการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Committee 
– JTC) โดยฝุายฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ครั้งแรกในปี 2560 และการส่งเสริมบทบาทของ 
สภาธุรกิจไทย – ฟิลิปปินส์ และสภาธุรกิจฟิลิปปินส์ – ไทย ในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนในสาขาที่ทั้งสอง
ประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การบริการ การเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของไทยและเขตเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ รวมถึงการจัดท้าการจุดหมายปลายทางร่วม
ด้านการท่องเที่ยว 

3.3 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ ได้แก่ การส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง และความ
ร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางและ
เอเชียใต้ในโครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสนับสนุนเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และไม่ทอดทิ้งประเทศใดประเทศหน่ึงไว้ข้างหลัง 

4. ร่างแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี
ฟิลิปปินส์ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและฟิลิปปินส์ที่จะมุ่งเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 
โดยมิได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงท่ีก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างแถลงการณ์
ต่อสื่อมวลชนดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  
พ.ศ. 2557 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ กต. เสนอ ท้ังนี้ ให้ กต. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : โครงการระบบดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติการด้าเนินโครงการระบบดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน 7,800 ล้านบาท  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรศุลกากร) ระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมอบหมายให้
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. รับผิดชอบโครงการ 

 2. อนุมัติงบประมาณผูกพันประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จ้านวน 7,800 ล้านบาท  
โดยปีงบประมาณ 2560 เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ งบกลาง ประจ้าปีงบประมาณ 2560 จ้านวน 1,094 ล้านบาท 
(ค่าจัดหาระบบดาวเทียม 1,035 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม 24 ล้านบาท การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน JCT 10 ล้านบาท และงบด้าเนินงานบริหารโครงการ 25 โครงการ) ซึ่งเป็นรายการผูกพัน 2 รายการ 
วงเงิน 1,059 ล้านบาท และรายการปีเดียว จ้านวน 35 ล้านบาท เพื่อด้าเนินการตามแผนการด้าเนินงานและแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (THEOS-2) 

 3. เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 [เรื่อง โครงการระบบดาวเทียมส้ารวจเพื่อ 
การพัฒนา (THEOS-2)] ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุนของโครงการ จาก “การลงทุนของรัฐเพื่อการพัฒนา
ระบบส้ารวจโลกของประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยีแบบรัฐต่อรัฐ 
(Government to Government, G to G)” เป็น “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอโครงการระบบ

ดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบกรอบและแนวทางการเจรจา วิธีการจัดหาดาวเทียม ระยะเวลา ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ

ระบบดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเสนอช่ือประเทศ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วท./กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศเพื่อการบริการข้อมูลและภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมในภารกิจ
ส้าคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตามระเบียบ ขั้นตอน ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
๒. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ที่ เห็นชอบให้ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด้าเนินโครงการระบบดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) และรับทราบ 
กรอบวงเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อการพัฒนาระบบดาวเทียมโครงการระบบ
ดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุนทั้งโครงการจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เมื่ อได้คัดเลือกประเทศและ
จัดท้ารายละเอียดข้อก้าหนดขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ 

๓. เห็นชอบให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ตั้งงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้านวน ๑,๖๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อย 
สิบล้านบาทถ้วน) โดยให้ท้าความตกลงกับส้านักงบประมาณ เพื่อใช้ด้าเนินการดังนี้ (๑) การออกแบบระบบดาวเทียม  
ระบบผลิต ระบบบริการ และการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาดาวเทียม (๓) การเตรียมความพร้อมบุคลากร 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โครงการระบบ

ดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินการของ กษ. ในด้านการวิเคราะห์สภาพ 
การใช้ที่ดิน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของประเทศ การคาดการณ์ผลผลิต การติดตามสถานการณ์น้้า 
การส้ามะโนที่ดินการเกษตร การวางแผนและการบริหารจัดการการใช้ที่ดิน โซนนิ่งการเกษตรและการจัดการพืชเกษตร 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะ
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและรวบรวมการตัดสินใจและบริหารพื้นที่แบบบูรณาการตามลักษณะภูมิประเทศ 4 กลุ่มหลัก
ของประเทศแบบองค์รวมทั้ง 6 ด้าน จะเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรไทย 
ในภาพรวมของประเทศ ระดับภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์ และอุปทาน 

ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาข้อก้าหนดขอบเขต การด้าเนินงานและข้อเสนอ
โครงการระบบดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านบริการข้อมูลและภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม  
ในภารกิจส้าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคามมั่นคงของประเทศ การเพิ่ มศักยภาพในด้านการบริหาร 
จัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ด้านการบริหารจัดการน้้าแบบ
องค์รวม ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้านความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคง
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ของชาติ ด้านการจัดการเมืองแนวพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติการด้าเนินโครงการระบบดาวเทียมส้ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน 7,800 ล้านบาท  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรศุลกากร) ระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
โดยมอบหมายให้ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับผิดชอบโครงการ  
ตามที่ วท. เสนอ ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ THEOS-2 ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ วท. 
[ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)] ด้าเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 5 ต.ค. 2559 และให้รับความเห็นของ กษ. คค. ทส. ดศ. มท. สธ. อก. สมช. และ 
สงป. ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 

2. เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุนของ
โครงการ THEOS-2 จากเดิมที่เป็นการลงทุนของรัฐเพื่อพัฒนาระบบส้ารวจโลกของประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ขั้นสูงจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยีแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government, G to G) เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ วท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ วท. [ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน)] ตรวจสอบระเบียบส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยว่าจะต้องด้าเนินการประการใดหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย/
ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น และให้ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) ด้าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้ วท. เร่งรัดติดตามการด้าเนินโครงการ THEOS-2 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ต่อไป รวมทั้ง
ติดตามการด าเนินการเพื่อให้บุคลากรของไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาดาวเทียมในการปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอน  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาดาวเทียมเป็นของตนเองและพัฒนาบุคลากรในสาขานี้อย่างครบวงจรด้วย 

4. ให้ วท. ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งจัดฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถน้าเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ จากโครงการ THEOS-2 มาใช้ประโยชน์ร่วมกันและเกิดความคุ้มค่าแก่ทาง
ราชการในภาพรวมให้มากที่สุด รวมทั้งให้พิจารณาจัดท าแผนการสร้างรายได้และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจ าหน่าย
ภาพถ่ายดาวเทียมให้แก่ประเทศต่างๆ ที่ดาวเทียม THEOS-2 โคจรผ่านเพื่อให้มีรายได้กลับมาชดเชยการลงทุนของ
โครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556) ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดล้าปางว่า หลังจากมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง 

ใหใ้ช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ.2556 แล้วปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดล้าปางในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ซึ่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดล้าปาง  
ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดล้าปางได้รวบรวม
ปัญหาในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล้าปางแล้ว โดยขอให้มีการแก้ไข
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556 รวมทั้งได้น้าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวฯ และน้าไปปิดประกาศ 90 วัน ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครบก้าหนดประกาศปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียยื่นค้าร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งเป็นค้าร้อง
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 เรื่อง และค้าร้องด้านอื่น  ๆ2 เรื่อง และได้น้าเสนอคณะกรรมการผังเมืองทราบแล้ว เมื่อวันที่  
21 เม.ย 2559 มีมติให้ยกค้าร้องทั้งหมด 

2. สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556 ดังนี ้
1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชนและที่ดินประเภทชนบท  

ของเกษตรกรรม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มท./กษ. (สกม./พด./ชป./ส.ป.ก./ปศ./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เมาะสมและเอื้ออ้านวย 
ต่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556) เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556 โดยปรับปรุง
ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ตลอดจนยกเลิกบัญชี
ท้ายกฎกระทรวง และก้าหนดห้ามประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานท่ีมีผลกระทบรุนแรงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล้าปาง พ.ศ. 2556) ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมในท้องที่ต้าบลดอกไม้ และต้าบล

สระคู อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดู  
และยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก้าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มี 
มติรับทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 14 – 15 ก.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมือง และบริเวณ  
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ และสภาพแวดล้อม ในท้องที่ต้าบลดอกไม้ และต้าบลสระคู อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้ 

1. ในท้องที่ที่จะด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ .ศ. .... มีเขตท้องที่ที่ 
ได้ประกาศก้าหนดต้าบลสระคู อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมอยู่ด้วย  
ตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลห้วยหินลาด ต้าบลหินกอง ต้าบลสระคู ต้าบลทุ่งหลวง ต้าบลทุ่งกุลา 
อ้าเภอสุวรรณภูมิ ต้าบลก้าแพง ต้าบลเมืองบัว ต้าบลกู่กาสิงห์ ต้าบลดงครั่งน้อย ต้าบลดงครั่งใหญ่ ต้าบลทุ่งทอง  
อ้าเภอเกษตรวิสัย ต้าบลศรีสว่าง ต้าบลท่าหาดยาว ต้าบลสามขา ต้าบลยางค้า อ้าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ต้าบลเมืองเตา อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552 จึงเห็นควรให้กรมโยธาธิการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มท./กษ. (สกม./พด./ชป./ปศ./ส.ป.ก./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปูองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่ริม
ฝั่งคลองหรือแหล่งน้้าสาธารณะ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มี
คุณภาพดีอย่างยั่งยืน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และผังเมืองร่วมกับส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ท้าการตรวจสอบแนวเขตท้องที่ให้ชัดเจนก่อนด้าเนินการ
วางและจัดท้าผังเมืองรวมดังกล่าว 

2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ  
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค้านึงถึงปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณการใช้น้้า 
ในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ....  
ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555) ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท.เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดยะลาว่า หลังจากมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555 แล้วปรากฏว่า สภาพการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้การใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดยะลาไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดยะลาดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยแก้ไขข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สมบูรณ์และชัดเจน เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และเพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวและได้น้าไปปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค้าร้องตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2558 
– 21 ต.ค. 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2558  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงมาเพื่อด้าเนินการ 

2. สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลาพ.ศ. 2555 ดังนี ้
1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./ส.ป.ก./กสก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม  

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้  
และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2) ยกเลิกข้อก้าหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3) ยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555 
4) แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ได้จ้าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงฯ 
5) แก้ไขเพิ่มเติมรายการประกอบแผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภทท้าย  

กฎกระทรวงฯ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วย  

ในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง  
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราวมมากที่สุด โดยควรค้านึงถึงปริมาณน้้า
ต้นทุนและปริมาณการใช้น้้าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555) ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
โดยรับความเห็นของ ทส. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลสระแก้ว และต้าบลท่าเกษม  

อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลสระแก้ว และต้าบลท่าเกษม อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเป็น 
การก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลสระแก้ว และต้าบลท่าเกษม อ้าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ก ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและขยาย

ทางหลวงชนบท สาย ก ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระแก้วเนื่องจากจังกวัดสระแก้วได้มีการจัดท้าแผนพัฒนา
ประจ้าปี พ.ศ. 2552 – 2555 และได้ศึกษาถึงความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการก่อสร้างถนน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ส้าคัญส้าหรับแผนพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างและขยายถนน สาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เป็นหนึ่ง
ในโครงการที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านประตูสู่อินโดจีน
เพื่อเพ่ิมศักยาภาพทางการค้า การท่องเที่ยวบริเวณชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการจราจร
ภายในตัวเมือง ซึ่งติดขัดเป็นอย่างมากในช่วงเทศกาลต่างๆ ท้าให้เกิดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตามแผนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด้าเนินโครงการ  
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 130.1 ล้านบาท อัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(EIRR) มีค่า 13.86 % อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.15 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความ
เหมาะสมในการด้าเนินการ 

3. การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรในอนาคต ได้ด้าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
3.1) กรณีไม่มีการก่อสร้างถนนโครงการฯ ถนนตามแนวผังเมืองสาย ก (ที่มีอยู่เดิม) มีปริมาณจราจรค่า

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

เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไป
ตามแผนงานท่ีก้าหนด 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปริมาณจราจรหน่วย pcu/วัน บนโครงข่ายถนน ดังนี ้
- ถนนโครงการสาย ก (เดิม) มีปริมาณจราจรในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 6,827 pcu/วัน, ในปี  

พ.ศ. 2564 เท่ากับ 8,399 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2569 เท่ากับ 8,954 pcu/วัน, ในปี พ.ศ.2574 เท่ากับ  
9,829 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 9,747 pcu/วัน 

- ถนนสุวรรณศร มีปริมาณจราจร ในปี พ.ศ 2559 เท่ากับ 28,448 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2564 
เท่ากับ 28,998 pcu/วัน, ในปี พ.ศ.2569 เท่ากับ 31,093 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2574 เท่ากับ 32,791 pcu/วัน, 
และในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 34,791 pcu/วัน 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 มีปริมาณจราจรในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 15,377 pcu/วัน, ในปี 
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 18,398 pcu/วัน, ในปี พ.ศ.2569 เท่ากับ 20,014 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2574 เท่ากับ 
21,678 pcu/วัน, และในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 21474 pcu/วัน 

3.2) กรณีมีการก่อสร้างถนนโครงการฯ (ขนาด 4 ช่องจราจร) ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว มีค่า
ปริมาณจราจรหน่วย pcu/วัน บนโครงข่ายถนน ดังนี ้

- ถนนโครงการสาย ก มีปริมาณจราจร ในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 11,428 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2564 
เท่ากับ 13,244 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2569 เท่ากับ 18,424 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2574 เท่ากับ 20,988 pcu/วัน, 
และในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 23,122 pcu/วัน 

- ถนนสุวรรณศร มีปริมาณจราจร ในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 24,041 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2564 
เท่ากับ 25,037 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2569 เท่ากับ 23,499 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2574 เท่ากับ 24,366 pcu/วัน, 
และในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 25,786 pcu/วัน 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 มีปริมาณจราจรในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 14,504 pcu/วัน, ในปี 
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 16,042 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2569 เท่ากับ 18,466 pcu/วัน, ในปี พ.ศ. 2574 เท่ากับ 
20,937 pcu/วัน, และในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 21,598 pcu/วัน 

4. ลักษณะของโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ก ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว  
เป็นโครงการก่อสร้างและขยายถนนขนาด 4 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง ช่องจราจรกว้างช่องละ  
3.25 เมตร ช่องจอดรถกว้างช่องละ 2.40 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 4.00 เมตร มีเกาะกลางแบบปลูกหญ้ากว้าง 
4.20 เมตร เขตทางกว้าง 30 - 40 เมตร ความยาวถนนประมาณ 12.795 กิโลเมตร มีพื้นที่ถูกเวนคืนจ้านวน  
702 แปลง (206 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา) มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 117 หลัง โดยแบ่งเป็นอาคาร
คอนกรีต 1 ช้ัน จ้านวน 80 หลัง อาคารคอนกรีตครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ช้ัน จ้านวน 22 หลัง อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน  
จ้านวน 15 หลังใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 867,432,971.00 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณใน
การเวนคืน 100,342,971.00 บาท และงบประมาณในการก่อสร้าง 767,090,000.00 บาท 

5. กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
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ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ. 2548 
แล้ว ดังน้ัน เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานท่ีก้าหนด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
ที่แน่นอน จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลสระแก้ว  
และต้าบลท่าเกษม อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... จึงได้เสนอมาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่

ต้าบลสระแก้ว และต้าบลท่าเกษม อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่า การขอตราพระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท้าให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดิน
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนด้าเนินการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ก ตาม
โครงการผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว ซึ่งจะเป็นการอ้านวยความสะดวก และความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง  
อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่
พอใจราคาหรือจ้านวนเงินค่าทดแทนที่ราชการก้าหนดให้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟูองคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมายได้ต่อไป ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาก่อสร้างทางสายต่าง ๆ 
ว่าขอให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท) ให้ความส้าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้้าภาย
หลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลสระแก้ว และ
ต้าบลท่าเกษม อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. ไปด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยา 
แผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทรวงการขออนุญาตและ 
การออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 เพื่อให้สามารถขายยาบรรจุเสร็จส้าหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ
ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่งได้และสามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาตจากบุ คคลธรรมดา 
เป็นนิติบุคคลได้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สธ. เสนอว่า ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจ 

ในรูปแบบของนิติบุคคล พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาให้บุคคลธรรมดาสามารถ
โอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการให้นิติบุคคลตั้งใหม่นั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
ของภาครัฐและต่อมา ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 17 ส.ค. 2559 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา ต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ 

2. โดยที่ได้มีการก้าหนดให้ยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์บางรายการเป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าว
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  
พ.ศ. 2556 มิได้ก้าหนดให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส้าหรับสัตว์สามารถขายยา
ควบคุมพิเศษตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่งได้จึงอาจท้าให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยาดังกล่าว  
ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และอาจน้าไปสู่ปัญหาการระบาดของโรค น้ามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ
ได้ ประกอบกับกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้ก้าหนดให้เปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาตจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้ 

3. กค. โดย กรมสรรพากร และ สธ. โดย อย. ได้จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ได้ข้อสรุปว่า มีความจ้าเป็นต้อง
แก้ไขกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการ
ที่ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาสู่การเป็นนิติบุคคลสามารถกระท้าได้และให้ถือเสมือนเป็นผู้รับอนุญาตรายเดิม ซึ่งจะได้

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

เพื่อให้สามารถขายยาบรรจุเสร็จส้าหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุม
พิเศษตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่งได้และ
สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาตจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สิทธิ์ผ่อนผันการต้องเข้าสู่การบังคับของการต้องปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy 
Practice : GPP) ไม่เกิน 8 ปีต่อไป 

4. คณะกรรมการยาได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 26 ต.ค. 2559 เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกอบกับ สธ. เห็นว่า การแก้ไข
กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องด้าเนินการโดยด่วนเพื่อให้ระบบการจ่ายยาต้านจุลชีพในสัตว์ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ
สามารถกระท้าได้ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามหลักการสากล ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งท่ีช่วยลดภาวะเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาต้าน
จุลชีพส้าหรับสัตว์ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและมีปริมาณการใช้ที่มากเกินความจ้าเป็น และเพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามที่ สธ. เสนอมา เนื่องจากเป็น

มาตรการหนึ่งที่ช่วยลดภาวะเชื้อดื้อยา จากการใช้ยาต้านจุลชีพส้าหรับสัตว์ ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและมีปริมาณการใช้ที่มากเกิน
ความจ้าเป็น โดยเป็นการก้าหนดเพิ่มเติมให้สามารถขายยาบรรจุเสร็จส้าหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ ตามใบสั่งของผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ในการปูองกันและควบคุมเช้ือดื้อยา และควบคุมก้ากับการใช้ยาต้านจุล
ชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140360 
 
เรื่อง : (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด้าเนินงานต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569  

มีสาระส้าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 
1.1) วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพ 

การแข่งขันในระดับน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน 
1.2) พันธกิจ 

- ประทาสานและด้าเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่างประเทศ  
และหน่วยงานในต่างประเทศ 

- บริหารจัดการระบบการก้ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ตามมาตรฐานสากล 
- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถ  

ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
- เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่สาธารณชน 

1.3) วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนานาชาติส้าหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 
- เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกติและให้มี

มาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนาก้าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

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

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์น้าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเช่ือมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ 

1.4) ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้การพัฒนาด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มบทบาทเป็นผู้น้าและประสานงานเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน  
จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน  
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส้าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก้ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหาร และมาตรฐานด้านการก้ากับดูแลความปลอดภัย รวมทั้งแผน
รองรับเหตุฉุกเฉิน เกณฑ์และมาตรการความรับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้างหลักการบริการและ
มาตรฐานการก้ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพก้ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝูาระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้
ประเทศไทยมีก้าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์มีคุณภาพ เพียงพอต่อการวิจัยและพัฒนา  
ด้านพลังงานนิวเคลียร์อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งทางด้านเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย 
รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องพลังงานนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
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1.5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ด้านเศรษฐกิจ ในด้านอุตสาหกรรมและด้านการเกษตรจะมีการใช้ต้นก้าเนิดรังสี สารกัมมันตรังสี  

และวัสดุนิวเคลียร์ในกิจการต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ และการลดต้นทุนการผลิต เช่น อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ไม้อัดแผ่นเรียบ กระดาษ อาหารและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก 

- ด้านความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ โดยช่วยให้การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์มีความปลอดภัยสูงสุดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีระบบใน
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง 

- สังคม การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข เช่น การตรวจวินิจฉัยโรค การบ้าบัดรักษาโรค หรือการปลอดเช้ือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ช่วยให้ประชาชน 
มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

- ด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  
ลดการพึ่งพาการน้าเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการก้ากับดูแลความปลอดภัย
ด้านนิวเคลียร์และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้พร้อมในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ มากขึ้น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
และมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ วท. เสนอ และให้ วท. รับความเห็นของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 


